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alır sərbəst halda ayrılma- 

mişdir, 
E.-ın karbonil birləşmələrdən əmələ 

gəlməsi (enollaşması) turşu və qələvi mü- 
hitdə az polyar həlledicilərin istifadə edil- 
məsi ilə baş verir. Karbonil birləşmələrin 
elektronoakseptor əvəzləyicilərinin (CO, 

C(O)OC/H,, CN, NO) vəb.l B-vəziyyətdə 
olması və Е.-п metal ionları (məs., Fe”3) 
vasitəsilə xelat komplekslərlə əlaqələn- 
dirilməsi enollaşmaya kömək edir. Poli- 
flüor ketonlar ən davamlı Е. əmələ gə- 
tirir, çünki onların tərkibindəki mütəhər- 
rik a-hidrogen atomlarının olması keto- 
enol tarazlığının E.-ın əmələ gəlməsi is- 
tiqamətində yerini dəyişməsinə səbəb olur: 
məs, CF,C(O)CH,C(OXEF) demək olar ki, 
10092 enollaşmışdır. E. habelə metalların 
enolyatlarını turşulaşdırmaqla, yaxud enol- 
larin sadə və mürəkkəb efirlərinin hidro- 
lizindən alınır. 
E. ambident birləşmələrin kimyəvi xas- 

sələrinə malikdir, onlar О və ya C atomla- 
п üzrə elektrofil reagentlərlə (Х*) reak- 
siyaya girərək tərkibində *С=С(ОХ)– və 
”(X-C(O)- qrupları olan müvafiq məh- 
sullar əmələ gətirir. Karbonil birləşmələrin 

çoxlu sayda reaksiyaları, məs., halogen- 
ləşmə, a/dol kondensləşməsi, kroton kon- 
densləşməsi E.-ın alınma mərhələsindən 
keçməklə gedir. 
ENÖ-PELTRİ (Esnault-Pelteric) Rober 
Alber Şarl (8.11.1881, Paris - 6.12.1957, 
Nitsa) = fransız alimi, təyyarəçi, aviasiya 

mişdir (kosmik = 

aparatların uçuşu. 
nun ən əlverişli 

hesablamalarını aparmışdır), Raket yana- 
çaqları sahəsində təcrübələri məlumdur, 

ifrat yüksək sürətlər almaq üçün atom ener- 
indən istifadəni təklif etmişdir. E.-P. 

aviasiya, aviasiya mühərrikləri və s. sa- 
hələrdəki ixtiralarına 200-dən çox patent 
almışdır. Reaktiv hərəkət nəzəriyyəsinə aid 
əsərləri nəşr olunmuşdur (1913, 1928, 
1930-35). Fransız sənayeçisi A.Lui Hirş ilə 
birlikdə astronavtika üzrə ilk beynəlxalq 
Eno-Peltri-Hirş mükafatını təsis etmişdir 
(1927). Aydakı kraterlərdən biri E.-P.-nin 
adınadır. 
ENOZİS, enosis (yun. Evootç - bir- 
ləşmə, birlik, ittifaq) — yunanların ya- 
şadıqları ərazilərin Yunanıstanla birləş- 
dirilməsi uğrunda millətçi hərəkat. “Е.” 
termini 1830 ildə, müstəqil yunan dövləti 
yaradıldıqdan sonra meydana gəlmişdi. 
Hərəkata pravoslav kilsəsi başçılıq edirdi. 
Kiprin Türkiyə və İngiltərəyə tabe olduğu 
dövrlərdə Kiprdə də yayılmışdı. 1960 ildə 
Kipr respublika elan olunduqdan sonra Е. 
şüarı Yunanıstanın və Kiprin mürtəce qüv- 
vələri tərəfindən adanın dövlət müstə- 
qilliyinin ləğv olunması məqsədilə istifadə 
edilmişdir. 1974 ildə Yunanıstan xuntasının 
və Kiprin yunan | icmasının E.-i hərbi yolla 
b keçirməyi 5 tutan uğursuz: 

ENS (Em) -Avsiriyadı çy- Dunayın sağ 
qolu, Uz. 320 km, hövzəsinin sah. təqr. 6,1 
min km-dir. Başlanğıcını Alçaq Tauem 
Alp d-rindan götürür, aşağı axını təpəli 
düzənlikdədir. Aprel-mayda daşqınlar olur, 
Örüillik su sərfi 210 m//san-dir. SES var, 
Ağac axıdılır. Aşağı axını gəmiçiliyə ya- 
rarlıdır. Ştayrş, E.-in sahilindədir. 
ENSEFALİT (yun: сукелтја/ов – baş 
beyin) - beynin iltihabı: infeksion, infek- 
sion-allergik, allergik və toksik etiologiyalı 
olur, Birincili (müstəqil) və ikincili E. ayırd 
edilir. çili E. özündə epidemik, ağ- 
caqanad, gənə, enterevirus və herpetik E.- 
ləri birləşdirir, ikincili E, müxtəlif xəs- 
təliklərin (qrip, toksoplazmoz, qızılca, os- 
teomielit və s.) fonunda baş verir. Е. baş 
beynin boz maddəsini zədələdikdə polioen- 
sefalit, ağ maddəsini zədələdikdə leykocn- 
sefalit, ağ və boz maddənin hər ikisini 
zədələdikdə isə panensefalit adlandırılır. 
Gedişinə görə kəskin, yarımkəskin və xro- 
niki E. olur. 

Birincili Е.-п səbəbi yoluxmuş 
gənələr və ağcaqanadlarla keçən viruslar, 
habelə Koksaki, herpes, qrip və ya quduz- 
luq viruslarıdır. Mikrob E.-ini sifilis və 
səpgili yatalaq törədir. İkincili E. qı- 
zılca, çiçək, məxmərək, malyariya, tokso- 
plazmoz nəticəsində, yaxud vaksindən 
v(göyöskürək-difteriya-tetanus, çiçək, qu- 
duzluq əleyhinə vaksinlər) sonra ağırlaşma 
kimi inkişaf edə bilər. 

E.-in bütün tipləri üçün ümumi əla- 
mətlər mövcuddur, Əksər infeksion xəs- 
təliklərdə olduğu kimi, E. də bədən temp- 
runun yüksəlməsi, mədə-bağırsaq yolunun: 
və yuxarı tənəffüs yollarının fəaliyyətinin 
pozulması ilə müşayiət olunur. Xəstə üçün 
başağrısı, qusma halları, epileptik tutmalar 
və işıqdanqorxma xarakterikdir. E. zamanı 
müxtəlif ağırlıq dərəcəli (zəiflikdən və 
yuxululuqdan komatoz vəziyyətə qədər) 
şüur pozuntuları baş verir. 

E. bəzən simptomsuz, abortiv, yaxud 
ildirimsürətli formalarda olur, Simptomsuz 

forma yüngül başağrısı, qızdırma və baş- 
gicəllənmə ilə keçir. Abortiv forma kəskin 
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ENSEFALOQRAFİYA 

respirator xəstəliklər və ya mədə infek- 
siyaları üçün xarakterik olan simptomlarla 
özünü göstərir. Ən təhlükəlisi bir neçə 
saatdan bir-iki günə qədər davam edən və: 
ölümlə nəticələnən E.-in ildıimsürətli 
formasıdır. Ölüm, adətən, kəskin ürək ça- 
uşmazlığı nəticəsində baş verir. 

E.-in epidemik E konomo E--, gənə 
E--i, yapon E.-i, qrip E.-i, Koreya E.-i 

herpetik 

toksoplazmoz E--i növləri vardır. Epidemik 
Ekonomo E.-i hava-damcı və təmas yolu 
ilə keçən virusla törənir. Xəstənin temp-ru 
sürətlə 39-40”C-ə qədər yüksəlir, güclü 
başağrısı, əzginlik, oynaqlarda ağrı hiss 
olunur, huşu itir. Həmçinin yuxunun 
uzunmüddətli pozulması (hipersomniya, 
yuxusuzluq), taxikardiya, tənəffüs ritminin 
pozulması, çox tərləmə kimi simptomları 
da olur. Gözün hərəki pozuntuları nəticə- 
sində çəpgözlülük, baxışın iflici, diplopiya 
inkişaf edir. Çox vaxt psixi pozuntular 

müşahidə olunur, xəstə sayıqlayır, yaxud 
eyforiya vəziyyətinə düşür. 

Gənə E.-i mövsümi birincili virus E.-i- 
nə aiddir. Virusun keçiricisi tayqada və 
meşədə rast gəlinən yoluxmuş gənələrdir. 
Xəstəlik güclü başağrısı, qusma, temp-run 
yüksəlməsi və işıqdanqorxma ilə başlayır. 
Qıcolma tutmalan, epilepsiya, boynun iflici 
də ola bilir 

Yapon E.-i (E.B) virusla yoluxmuş 
ğeaqanadlarla keçir. İnsan və quşlar da 

virusun daşıyıcısı ola bilər. İnkubasiya 
günə qədərdir. Xəstəlik 

yüksək temp-r (40”C-dən yuxarı), üşütmə, 

ması və qusma, əzələ zəifliyi və 
n ilə başlayır. Şüur pozulması, qıcolma 

tutmaları, ətrafların dartılması, kəllə sinirlə- 
si (bulbar iflic) mümkündür. 

ik) E.-i qripin 
fonunda baş verir. Simptomlar güclü baş- 
ağrısı, ürəkbulanması, başgicəllənmə, ə, 

rinin zədəl 

Qrip (toksik-hemorra 

lə ağrıları, çəkinin azalması, yuxu pozul- 
maları ilə özünü göstərir. Beynin belə 
iltihabi xəstəliyi epileptik tutmalara, iflicə, 
yaxud komaya səbəb ola bilir 

Qızılca E.-i (ensefalomielit) qızılca 
səpməsindən 3-5 gün sonra baş verir, Xəs- 
tənin ümumi vəziyyəti ağırlaşır, temp-r 
yüksəlir, zəiflik və yuxululuq. hə əkət- 
izliyə (soporoz vəziyyət), yaxud komaya 

keçə bilir. Bəzən əksinə, xəstə həddindən 
tiq həyəcanlanmış olur, özündən çıxır, 

onda epileptik tutmalar baş qaldırır. Xəs- 
tlik kəllə sinirlərini, xüsusilə görmə və üz 
sinirlərini zədələyir, iflic, xoreya, ataksiya 

lənir ilə nəti 
Suçiçəyi və məxmərək E.-i xəstəliyin 

ikinci-səkkizinci günü baş verir. Sinir 

sistemi zədələnir, insan əzgin, yuxulu olur, 
epileptik tutmalar, ətrafların iflici, hərə- 
kətlərin koordinasiyasının pozulması mü- 

şahidə edilir. 
Herpetik E. herpes virusları ilə 10- 

rədilir. O, baş beyin qabığını və ağ mad- 
dəni zədələyir. Belə virus orqanizmdə 

uzun müddət qaldığına görə herpetik E. 
“ləng” infeksiya səciyyəsi alır. Xəstəliyin 
kəskin forması temp-run yüksəlməsi, baş- 
ağrısı, qusma, şüurun pozulması, epileptik 
tutmalarla xarakterizə edilir. Sinir sis- 
temi zədələndiyinə görə insan məkan və 
zaman oriyentasiyasını itirir, hərəkət xao- 

tikləşir, afaziya və apraksiya müşahidə 
olunur. 

Toksoplazmoz Е.-1пә kəskin formada 
az təsadüf edilir və temp-run yüksəlməsi ilə 
üzə çıxır. Bu növ Е. fonunda pnevmoniya, 
miokardit, konyunktivit və monositoz 
inkişaf edir. 

Müalicəsi: xəstə dərhal hospitalizə 
olunmalı və daimi müşahidə altında sax- 
lanmalıdır. Gənə və yapon ağcaqanad Е.-1 
ilk mərhələdə donor qamma-qlobulini ilə 
müalicə olunur, xəstəyə interferon və digər 

inə preparatlar verilir. İrinli 
meninqoensefalit zamanı antibiotiklər tət- 

biq edilir, dezintoksikasiya və dehidra- 
a müalicəsi aparılır, askorbin tur- şusu, 

trental, kalsium preparatları təyin olunur. 
Beynin ödemi zamanı kortikosteroidlər 
istifadə edilir. E. bəzən tənəffüs çatışmaz- 
һӧз yaradır və xəstə ağ ciyərlərin süni tə- 
nəffüsünə keçirilir. E.-də qıcolmaya qarşı 
dərmanlar, analgetiklərlə bərabər, həmçinin 
masai və müalicəvi bədən tərbiyəsi məs- 
ləhət görülür. 

Profilaktikası: insanın və hey- 
vanların peyvənd olunması, xəstəlik keçi- 
ricilərinin məhv edilməsi 

Heyvanlarda E. infeksion, yaxud 
infeksion-allergik proseslər nəticəsində baş 
beynin iltihabi zədələnməsidir. Baş beynin 
və onun qişalarının mürəkkəb zədələnməsi 
meninqoensefalit, baş və onurğa beyninin 

zədələnməsi ensefalomielit adlanır. Birin- 

cili E.-lər (quduzluq, ətyeyən heyvanlarda 
taun, pişiklərdə infeksion peritonit) virus- 
ların, bakteriyaların (listerilərin), ibtidai- 

lərin (toksoplazmozların) və prionların 
daxil olması ilə baş verir. İkincili E.-lər 

irinli otit, sepsis, bakteriyemiyalar, trav- 
malar (zədələnmələr) kimi digər xəstəlik- 

lərin ağırlaşmaları şəklində inkişaf edir. 
Heyvanların bəzi cinsləri meninqocn- 
sefalitə yoluxmağa daha meyillidir. Eks- 
sudatın xarakterinə görə E. irinli və irinsiz 
olur, Törədicinin baş beynə düşməsi, zə- 
hərli və allergik proseslər nəticəsində be- 

asi 

yində perivaskulyar infiltratlar, beyin to- 
xumasının ödemi, nöqtəvi qunsızmalar, 
aparıcı yolların demielizasiyası və 5. for- 
masında reaksiyalar baş verir. E.-in kliniki 
əlamətləri ümumi beyin və ocaqlı nevroloyi: 
simptomlarla müşahidə olunur, ataksiyalar, 
parezlər, ifliclər tipində patolofi dəyişik- 
liklər baş verir. Müalicəsi antibiotiklərlə 

aparılır. 
ENSEFALOQRAFİYA (ensefalit * yun. 
драфо - yazıram), pnevmoens 

faloqrafiya - baş beynin rentgenoloyi 
müayinə üsulu. E. məqsədilə lümbal, bəzən 
suboksipital yolla xəstənin kəllə boşluğuna 
müəyyən miqdar hava, oksigen və ya 

xüsusi preparatlar (torotrast və s.) vurulur, 
dörd və daha artıq proyeksiyada renifgeno- 
qram aparılır. Beyində şiş, abses, yad cisim 
və s, olmasını müəyyənləşdirmək üçün 
istifadə edilir. Müasir neyrocərrahlıq təc- 

rübəsində baş verə bilən ağırlaşmaların 
qarşısını almaq üçün likvoru çıxartmaqla: 
aparılan E.-ya nisbətən daha üstün olan 
likyoru çıxartmadan pnevmoensefaloqra- 
fiyanın tətbiqi həyata keçirilir. Bu üsul 
eşitmə siniri nevritinin ilk mərhələlərində, 
arxa kəllə с̧ихигипип və körpünün yan 
sisteminin araxnoiditləri zamanı xüsusilə 
əhəmiyyətlidir. Likvoru çıxartmaqla E.-nin 
aparılması qeyri-şiş xəstəliklər (fokal, ya- 
yılmış epilepsiya, müxtəlif mənşəli ensefa- 
lopatiyalar, damar, iltihabi və travmatik 
zədələnmələr) zamanı göstərişdir. 
ENSEFALOMİELİT (ersefalit = yun. 
velo onurğa beyni), insanlarda - 
baş və onurğa beyninin toksiko-allergik və 
ya virus etiologiyalı iltihabı. Baş və onurğa 
beynində çoxlu nekroz ocaqları, mielinin 

dağılması, damar-iltihabi reaksiya ilə mey- 
dana çıxır. E. uşaqlarda və böyüklərdə in- 
feksiyalar, intoksikasiyalar zamanı inkişaf 
edə bilir, ya da müstəqil xəstəlik (birincili 
kəskin səpələnmiş E.) kimi müşahidə olu- 
nür, 

Е. baş və onurğa beyninin neyrotrop 
viruslarla zədələnməsi nəticəsində baş ve- 
rən birincili və qabaqkı infeksiyalar fo- 
nunda, yaxud peyvənddən müəyyən müd- 
dət sonra inkişaf edən ikincili olur. 

E.-in inkişafında virusun bədəndə geniş 
yayılmasına orqanizmin cavabı olaraq baş 
verən allergik reaksiyanın, yaxud autosen- 
sibilizasiyanın böyük rolu vardır, Kəskin: 
səpələnmiş E. qəflətən, yüksək temp-r, 
baş ağrısı, başgicəllənməsi, qusma, gör- 
mənin aşağı düşməsi, ətraflarda ağrı ilə 
başlayır. Xəstələrdə əzələ tonusunun və 
reflekslərinin artması ilə ətrafların parezi və 
iflici, yeriş zamanı yırğalanma ilə koor- 
dinasiya pozuntusu, incə hərəkətlərin (yaz- 

ş 

en çeçəmə, 
etmənin. uğu və s. müşahidə edilə 
bilər. 2-3 ay keçdikdən sonra simptomların 
nisbətən geriyə inkişafı olur, lakin çox vaxt: 
hərəki və koordinator pozuntular qalır. 
Xəstəliyi diffuz sklerozdan fərqləndirmək 
çətindir. Lakin diffuz skleroz üçün sinir 
toxumasında bir zədələnmə ocağının digəri 
ilə əvəz olunması, qüsurun xəstəlik hər dəfə 
kəskinləşərkən tədricən dərinləşməsi xa- 

Proqnoz Е--дә, adətən, arzu edilmə- 
yəndir, çox halda davamlı qalıq əlamətlər 
(ifliclər, parezlər) olur. 

Peyvənddən sonrakı rabik 
(quduzluq) E.-i nadir hallarda inkişaf 
edir və ikincili E.-ə aiddir. Quduzluğa qarşı 
peyvəndin başlanmasının 10-20-ci günün- 
də baş və onurğa beynin zədələnməsi, 
bəzən periferik sinir və köklərin zədə- 
lənməsi ilə birlikdə olan simptomlarla 
aşkar edilir. Baş ağrısı, beldə ağrılar baş 
verir, temp-r yüksəlir. Bir neçə gün ərzində 

ətrafların parez və iflici inkişaf edir, vətər 
refleksləri yüksəlir, patoloyi reflekslər 
meydana çıxır, sidik ifrazı aktı sidiyin tam 
ləngiməsinə qədər çətinləşir. Xəstələr əzə- 
lələrdə ağrıdan şikayətlənir, sinir kötüyü- 
nün palpasiyası ağrısız olur, sinir kök- 
lərinin dartılması zamanı ağrı kəskin güc- 
lənir. Qanda leykositoz qeyd edilir, sidikdə 
albuminuriya olması mümkündür, onurğu 

beyni mayesində zülalın və hüceyrələrin 
orta dərəcədə dəyişməsi baş verir. Pro - 
qnoz: yüngül hallarda itirilmiş funksi- 
yaların tam bərpası, daha ağır hallarda 
davamlı nəticələr müşahidə olunur. 

Müalicəsi: xəstədə E.-ə şübhə ol- 
duqda nevropatoloqa göndərmək lazımdır. 
Müalicə stasionar şəraitdə aparılmalıdır. E.- 

ləxəstələnmənin bütün hallarında (birincili 
və ikincili) vitaminlər (əzələ daxilinə 394-li 
В, 2,594-li Bi, Bi? vitaminləri, daxilə C 
vitamini) tövsiyə olunur. 10-20 gün ər- 
zində gündəlik 20-30 rıq prednizolon (pre- 
paratın kəsilməsi, dozanı tədricən azalt- 
maqla, ehtiyatla aparılır), habelə antihis- 
tamin preparatlar (adi dozalarda dimedrol, 
pipolfen, suprastin) və dehidratasiya pre- 
paratları – əzələ daxilinə 10 ml-dən ol- 
maqla 2596-li maqnezium-sulfat, daxilə 
gündə 3 dəfə 25 mq laziks təyin edi 
Xəstədə tənəffüs pozuntuları baş verdikdə 
xüsusi tibbi stasionarlarda yardım gös- 

pun s 
lunmuş: şəxslər ağır 

edilməlidir, Göstəriş olarsa, qamma-qlo- 
bulin və ya hiperimmun qamma-qlobu- 
lindən istifadə olunur, 

Е. heyvanlarda - baş beynin 
zədələnməsi ilə müşayiət olunan infek- 
sion xəstəlik. Törədicisi viruslardır, Hey- 
vanlar, adətən, qansoran cücülərin sanc- 
masından, yaxud bağırsağın infeksiyalı 

ifrazatı vasitəsilə yoluxur. Xəstəlik, əsa- 
sən, cavan heyvanlara (8-10 aylıq) təsir 
edir, yaşlı heyvanlar daha davamlı olur, 
Əlamətləri mərkəzi sinir sisteminin müx- 
təlif pozulmaları, gün ərzində bir пес̧ә 
qəfil sinir tutmaları, buna oxşar tut- 
malardan sonra yuxululuq, arxa (bəzən də 
ön) ətrafların parezi və iflicindən ibarət- 
dir. Anamnezə, kliniki əlamətlərə, labo- 
ratoriya хә kranioqrafiya kimi xüsusi 
tədqiqat metodlarına, EEQ-ya, beyin və 
onurğa beyni likvorunun (mayesinin) təd- 
qiqinə əsasən diaqnoz qoyulur. Likvoru 
tədqiq etmədən diaqnozu təsdiq etmək 
mümkün deyildir. Müalicəsi az zəhərli, 
müəyyən həssaslığa malik antibiotiklərlə 
aparılır. 
ENSEFALOPATİYA (evrsefalit = yun 
nüroc – iztirab, xəstəlik) — baş beynin 

qeyri-iltihabi xarakterli üzvi zədələnməsini 
bildirən ümumiləşdirilmiş termin. Em- 
briopatiyanın nəticəsi kimi anadangəlmə E. 

yuxusuzluq, başağrısı) və (və ya) psixo- 
patologiyayabənzər (maraq dairəsinin da- 
ralması, passivlik, emosional səbirsizlik, 
kobudluq vəs.) pozuntular, yaddaşın, zehni 
inkişafın pozulması ön plana çıxa bilər, 
Alkoqol E.-ları özünü kəskin və xroniki 
davam edən alkoqol psixozları kimi gös- 
tərir. Qurğuşun duzları ilə xroniki zə- 
hərlənmə zamanı qurğuşun E.-sı inkişaf 
edir. Müalicəsi E.-ni törədən səbəbə 
uyğun olaraq təyin edi 
ENSENSBERGER (Enzensberger) Hans 
Maqnus (4. 11.11.1929, Bavariya, Kauf- 

beyren) — alman yazıçısı. 1949–54 illərdə 
Erlangen, Freyburq, Hamburq (Almaniya) 
və Sorbonna (Paris) un-tlərində germa- 
nistika, ədəbiyyafşünaslıq və fəlsəfə üzrə 
təhsil almışdır. Almandilli müəlliflərin 
birliyi - “Qrup 47”-nin üzvü, 1965-67 
illərdə “Kursbux” umalının redaktoru, 
aylıq “Transatlantik” mədəniyyət iumalı- 
nın (1980-91 illərdə 82 nömrəsi çapdan 

çıxmışdır) təsisçilərindən biri olmuşdur. 
Alman siyasi lirikası ənənələrini davam 
etdirmiş: Canavarların müdafiəsi" 
(1957), Ölkənin dili” (1960), “Korların 

şrifti” (1964) şeir toplularının, incəsənət və 
siyasətlə bağlı problemlərə dair publisistik 
yazıların və tənqidi esselərin, “Havanada 
istintaq” (1970), “Titanikin məhvi" (1978) 

sənədli-siyasi pyeslərin müəllifidir. 
ENSXEDE: (Ensehede) — Niderlandın 
ş-ində, Overeysel əyalətində şəhər. Əh 

Ensxede şəhərindən görünüş, 



Azərbaycan Milli Ensiklopediyası", Xüsusi 
Azərbaycan" cildi (Azərb. və rus dillərində) 

və 1-7-cicildlər 

158 min (2012). Diy. ду 
Tvente kanalı sahilində port 

Erkən orta əsrlərdə Köhnə bazar ətra- 
finda yaşayış məskəni kimi yaranmışdır. 
1325 ildə şəhər statusu almışdır. Əsasən, 

Aeroport. 

taxta evlərdən ibarət olan şəhərdə bir neçə 
dəfə güclü yanğın (1517, 1750, 1862) baş 
vermişdir. 19 əsrdən parça istehsalının iri 

İkinci dünya mü- 
ərəfindən 

azad edilmişdir. F 

mərkəzinə çevrilmişd 
bəsi illərində almı 

olunmuş, 1944 ild: 

lədiyyə teatrı (1955), Tvente Milli muzeyi, 
Tvente un-ti (1961) və s. var. Tvente вә. 
aye r-nunun mərkəzidir. Toxuculuq, əsa: 

ən, pambıq parça sənayesi inkişaf etmişdir 
n təqr, 1/3-i), Maşınqayırma 

ari, nasoslar, qaldırıcı 
ayaqqabı, ağac emalı 

ənayesi müəssisələri fəaliyyət göstərir 
ENSİ (şumer dilində: köhnəlmiş oxunuşu 
patesi) - Qədim Mesopotamiyada с.ә 

26 əsrlərdə şəhər-dövlət hakimi, Ka- 
hinlik və inzibati səlahiyyətləri var idi. E.ə 

srdə hökmdar tərəfindən təyin olunan 
| rəisləri E. adlanırdı, E.ə, 2-ci min- 

likdə istehsal vasitələri üzərində mül- 
n məhrum edilən, yarımqul və: 

nə düşən, hökmdar və məbəd tə: 

arında işlə əkinçi-yardarlara F 

ENSİKLİKA (yun. evxux3.oç = dairəvi) 
Roma papasının bütün katoliklər, yaxud 

atoliklə 
məsələlərlə bağlı müraciəti 

bir ölkənin k nə dini təlim və 

örə, Е. mü: 

edilməlidir. 

ütın dilində yazılır və mətnin 

mütləq icri 

birinci sözü ilə adlandırılır. Erkən xristian 
kilsəsində yepiskopun etiqad məs: 
dair müraciətləri Е 

lərinə 
4nqlikan 

termini Lambet konfrans- 

larinin (Anqlikan kilsələri ittifaqının ali 
orqanı) müraciətlərini bildirir. 
ENSİKLOPEDİSTLƏR - "Ensiklope- 
diya, yaxud Elm, incəsənət və peşələrə 

adlanırdı 

dair izahlı lüğət”i tərtib və nəşr edən 
fransız. maarifçiləri. “Ensiklopediya”nın 
təşkilatçısı və rəhbəri D. Didro idi. Bura- 
da Holbax, Hehvetsi, Volter fəal iştirak 
edirdilər. Başlıca müəllifləri 1.1.Russo, 
Ş.L.Monteskyö, təbiətşünaslar ЈА. Büf- 
fon və L...M. Dobanton, iqtisadçılar A.R... 
Türqo və F. Кспе, mühəndis N.A. Bulanie, 
həkim Р.Ј. Bartez və b. idi. Aralarındakı 
kəskin fikir ayrılığına və silki fərqlərə 
baxmayaraq, onları sosial dəyişikliklər, 
xüsusilə silki strukturun aradan qaldırılması 
və əmlakın bərabər bölgüsü ideyaları bir- 
ləşdirirdi. 

“Ensiklopediya” 28 cilddən ibarət idi 
(Paris, 1751-72): "Ensiklopediya"nın beş 
əlavə cildi də (Amsterdam, 1776-77) nəşr 

Didro və D”Alamberin yaz- 
diqları "Prospekt”də göstərilirdi ki, nəşrin 
məqsədi elm və incəsənətə dair bilikləri 
toplamaqdır. İkinci cildin nəşrindən sonra 
“Ensiklopediya” qadağan edildi. Sonradan 

edilmişdi 

nəşri davam etdirilsə də, senzura təzyiqinə 
məruz qaldı. 1759 ildən gizli nəşr olu- 
nurdu. Mühafizəkar filosof və yazıçılar, 
kilsə xadimləri və parlament üzvləri Е 
lərə qarşı çıxırdılar. Volterin fikrincə, 
“Ensiklopediya” bütün fransızları, hətta 
avropalıları ensiklopedist etmişdir. Böyük 
Fransa inqilabı (1789-94) ideyalarının 
hazırlanmasında E. həlledici rol oyna- 

mışlar 
ENSİKLOPEDİYA (yun. Eyxüxö.oz zaı- 
беда – biliklər dairəsi) — bütün (uni ver- 

sal E.-lar) və ya ayrı-ayrı (s a hə E.-ları) 
bilik, yaxud əməli fəaliyyət sahələri üzrə 
sistemli və yığcam məlumat verən elmi və 
ya elmi-populyar, universal soraq nəşri 

Quruluşuna görə əlifba üzrə və 
sistemli E.-lar, həcminə görə isə böyük 
(bir neçə on cildlik), kiçik (10-12 cildlik), 

qısa (4-6 cildlik) və adətən ensiklopedik 
lüğət adlanan 1-3 cildlik E.-lar olur. E.-lar 

uyğun tematik plan (məqalələrin ümumi 
həcminin müxtəlif fənlər və məqalə tipi 
üzrə bölgüsü) və sözlük (məqalə həsr 

olunmuş terminlərin tam siyahısı) əsasında 

Britaniya ensiklopediyası” (“Britannika”). 1-20-ci çillər. 

Rusiya Böyük Ensiklopediyası” (BRE), 

yaradılır. E.-da məqalələr icmal, məlumat, 

şərh (yalnız definisiyadan və əgər digər 
dildən alınma sözdürsə, etimologiyadan 
ibarət) və isnad (digər terminə ünvanlıma) 

formalarında verilir. Əsasən, həcmcə bir- 

birindən fərqlənən ilk iki məqalə növü E: 

üçün səciyyəvidir: onlar məsələnin məğzi 
barədə mühüm məlumatı (elmi nəzəri 

yənin və ya tarixi hadisənin izahı, coğrafi, 
bioqrafik, statistik məlumatlar və s.) əhatə 
edir. Məqalənin mətində, məqalənin so- 
nunda, cildlərin axırında və yaxud xüsusi 
biblioqrafik” cilddə verilən ədəbiyyat si- 
yahısı mövzu ilə bağlı daha dolğun və 
ətraflı məlumat əldə etməyə imkan yaradır. 

E.-da illüstrativ: materiallar mühüm yer 
tutur, Çoxcildlik E.-ların, adətən, əlavə 

stəriciləri olur. 

"E." termininin mənası tarix boyu də- 
yişilmişdir: antik cəmiyyətdə 7 müstəqil 
sənət növü (qrammutika, ritorika, dialekti- 
ka və ya məntiq, həndəsə, hesab, musiqi və 
astronomiya), 16 əsrdə Qərbi Avropada 
“müxtəlif məzmunlu külliyyat”, sonralar 

18 əsrədək biliklərin təsnifatı anlamında 
işlədilmiş və tədricən müasir. mənasını 

almışdır. sözü ilk dəfə 1620 ildə en- 

siklopedik əsərin (Alsted 1.H., “Cursus 

philosophise eneyelopaedia”, Herbom) 
başlığında verilmişdir. 

Е. səciyyəli əsərlər hələ е.ә. 12-10 
əsrlərdə Çində, е.ә. 2-ci minilliyin 2-ci 

rübündə Qədim Misirdə meydana gəlmiş- 
dir. Qədim Yunanıstanda Demokritin və 
aristotelin əsərləri əhatəliliyinə görə Е. 
xarakterli olmuşdur. Qədim Romada ilk E.- 
lardan biri Mark Terensi Varronun 9 
kitabdan ibarət “Elmlər” əsəri idi, Ərəb 
dilində ilk E. Farabinin (870-950) "Bilik- 
lər siyahısı" əsəri hesab edilir. İran alimi 
Zəkəriyyə Razinin (825-925 və ya 934) 
"Tibb külliyyatı" və 10 cildlik “Tibb ki- 

tabı” ensiklopedik xarakterlidir. /Һи Sina- 
nın (980-1037) dəri (qədim fars-tacik) 
dilində yazdığı “Danişnamə" təzkirəsi, 
təkcə Şərqdə deyil, Avropada da böyük 
şöhrət qazanmış “Şəfa kitabı” geniş əhatəli 
ensiklopedik əsərlərdir. Türk alimi Daşköp- 
rüzadənin (16 əsr) müxtəlif elm sahələri 
haqqında ensiklopedik malumat verən 
"Səadət açarı” əsəri orta əsrlərin (Şərqdə 
hətta 19 əsr də daxil olmaqla) sistemli 
ensiklopediyaları tipinə yaxındır. 19-20 
əsrlərdə Şərqdə geniş yayılmış ensiklopedi. 
yalardan Şəmsəddin Saminin (1850-1904) 
6 cildlik “Qamusi-aləmi”ni və M.Ə. Deh- 

xudanın (1879-1956) 50 cildlik “Lügətna- 

mərşini göstərmək olar. Avropada 17 əs- 
rin sonu-18 əsrdə P. Beylin “Tarixi və 
tənqidi lüğət”i məşhur idi. 18 əsr fransız 
maarifçi fəlsəfəsinin görkəmli abidəsi olan 

“Ensiklopediya, yaxud. Elm, incəsənət 
və peşələrə dair izahlı: lüğət”in sonrakı 
ensiklopedik nəşrlərə böyük təsiri olmuş- 
dür, 18-20 əsrlərdə “Britaniya ensiklo- 

pediy (“Britannica”) və s. nəşr edil- 

mişdir. Rusiyada nəşr olunan E..-lar ara- 
sında ən mükəmməli F.A.Brokhauz və 

İ.A.Yefronun 82 əsas və 4 əlavə cilddən 

ibarət “Ensiklopedik lüğət”i (1890-1907) 
idi. A. və İ. Qranat qardaşlarının “Ensiklo- 
pedik lüğət”i də o dövrdə geniş yayılmışdı. 

20 əsrin əvvəllərində universal rla 

yanaşı, sahə E.-ları (texniki, k.t, hərbi 
və $,) və soraqçalar buraxılmış, əsrin or- 
talarında isə universal E.-ların inkişaf 

meyilləri müəyyənləşmişdir. Elm və tex- 
nikanın yeni sahələrinə böyük diqqət 
yetirilir, yeni nəşrlərlə yanaşı, materialların 

müxtəlif üsullarla yenilənməsi həyata 
keçirilirdi (E.-nın davamı olaraq “Ensiklo- 
pedik umal”larm, həmçinin il ərzində E.- 
nın əsas nəşrini yeni məlumatlarla tumam- 
layan “Salnamə”lərin buraxılması və s.). 
E.-nın əldə edilməsi asanlaşır, onlar kiçik 

formatlı, nazik kağızda, asan oxunun xüsusi 
şriftlərlə çap olunmuş kitablarla əvəzlə- 
nirdi, 

Azərb.-da Е. işinə 20 əsrin ortalarından 

təkan verilmiş, 10 cilddən ibarət “Azər- 
baycan Sovet Ensiklopediyası" (1976-87) 
nəşr olunmuşdur. Çoxcildlik “Azərbaycan 

ENTELODONLAR 

Milli Ensiklopediyası”nın 2007 ildə “Azər- 
baycan" xüsusi cildi, 2009-16 illərdə isə 1- 

7-ci cildləri nəşr edilmişdir. 
ENSİZBURUN MEYMLNLAR (Simiqe 
catarrhinac) — ali primatlar yarımdəstə- 
sindən meymun qrupu. E.m.-ın (yoğunbə- 
dənlilərdən başqa) burun arakəsməsi dar, 
burun dəlikləri bir qədər aşağı yönəlmişdir. 
Boyu 35 sm-dən (cırtdan əntər) 175 sm-ə- 
dək (qorilla) olur. Baş beyin yaxşı inkişaf 
etmişdir. 32 dişi, boğaz kisələri var, ək- 
səriyyətinin quyruğu uzun, bəzilərininki 
qısa və ya heç yoxdur. Tük örtüyü və 
dərinin ayrı-ayrı hissələri bəzən əlvan 
rəngli olur. İbtidai E.m.-da ovurd kisələri 
(nazikbədənlilərdən başqa) və oturaq dö- 
yənəkləri (hibbonlarda zəif inkişaf et- 

mişdir) olur. Asiya və Afrikada yayıl- 

ibtidai E.m. (1 fəsiləsi — 

əntərkimilər), insanabənzər meymun qru- 

pundan (hibbonlar və pongidlər fəsiləsi) və 
hominidlər fəsiləsindən ibarət insanabənzər 
primatlar. 
ENSTATİT (yun. ivorümç — müqavi- 
mət göstərən (çətin əriməsinə görə) 

rombik piroksenlər qrupundan mineral, 
MgəlSiş0,) E. izomorf sırasının sonuncu 

Enstatit. 

üzvü (ferrosilit). Prizmatik kristallar, dənəli 

aqreqatlar əmələ gətirir, Rəngi yaşılın 

çalarları, bozumtul-ağ, boz, sarı, qonurdur. 
Şüşə, sədəfi parıltısı: var, Sərtliyi 5-6, 
sıxlığı 3200-3500 kq/m). Е. maqneziumla 
zəngin maqmatik süxurların mühüm sü- 
xürəmələgətirən mineralıdır. Hidrotermal 
məhlulların təsirindən serpentin və talka 
çevrilir. Norveçdə (Telemarken), ABŞ-da 
(Tili-Foster) yataqları mövcuddur. Azərb.- 
da Kiçik Qafqazın serpentinitlərində rast 

gəlinir, 
ENTALPİYA (yun: övtülxo - qızdırı- 
ram), istilik tutumu, Gibbsin 
istilik funksiyası- sistemin halını 
təyin edən termodinamik potensial. Н (S, p, 
N, xi) ilə işarə edilir, burada $ — enfropiya, 
p- təzyiq, N — sistemin zərrəciklərinin 

sayı, x, — sistemin digər makroskopik pa- 

rametrləridir. E. additiv funksiyadır, yəni 
bütün sistemin E.-sı onu təşkil edən his- 

sələrin E.-ları cəminə bərabərdir. E. aşı- 
ğtdakı kimi təyin edilir: 

H-U-pV: (1) 
burada U — sistemin daxili enerfisi, V — 
həcmidir. E.-nın tam diferensialı (N və x, 
sabitdir) 

АН = Т48 “ Vdp (2) 
şəklindədir. (2) düsturundan sistemin temp- 
runu (7) və həcmini təyin etmək olar: 
Т= (dHidS),, V = (dHidp),. Sabit təzyiqdə 
sistemin istilik tutumu су = (АНЫТ), E.- 
nın sabit təzyiqdəki bu xassələri daxili 
eneriinin sabit həcmdəki xassələrinə ana- 
lofidir: 

Т= (dUldS),, Pe -(d4U/V ), 

бу= (dUldT), 
Sabit təzyiqdə gedən proseslərdə sis- 

temin E.-sının dəyişməsi xaricdən onu ve- 

rilən (və ya ondan alının) istilik miqdarına 
bərabərdir. Buni гә E, həmdə istilik 

funksiyası adlınır. “B." terminini 
Н. Kanerlinq-Onnes təklif etmişdir 
ENTAMÖB – bax / 

(İYA (qədim yun. бутс, 
tamamlanmış və öyü 

tam gerçəklik. halında olma) 
fəlsəfəsində əşyanın gerçəkliyini ifadə cdən 
iki termindən biri (ener?i ilə yanaşı) 

Aristotelin neologizmi. O, “Metafizika"da 
enerfini imkandan gerçəkliyə keçid, E.-nı 
bu prosesin nəticəsi kimi göstərmiş, bəzən 
isə onları sinonim kimi işlətmişdir. Latın 
sxolastikasında (xüsusilə Foma Akvina: 

İda) E. “actus” kimi tərcümə olunur, Yeni 

dövr fəlsəfəsində bu terminə Leybnifsdə 

rast gəlinir. 
ENTELODONLAR - gövşəm: 
rimdəstəsinin Entelodontii 

nteriya amöbü, 

oluram, 

Aristotel 

ənlər ya- 

fəsiləsindən 

nəsli kəsilmiş məməli heyvan cinsi. Avra 
siyanın Oliqosen çöküntülərindən məlum- 
dür. Begemot irilikdədir (cidov hünd, 2 
m-ədək): kəlləsi uzundur. (1 m-ədək), 
Köpək dişləri iri, ön azı dişləri kəs 
dişləri çıxıntılıdır. E.-ın yan ban 

Entelodon (rekonstruksiya). 



güclü reduksiyaya uğramışdır. Е. əsl do- 

nuzlarla (suida) müqayisədə daha yırtıcı 
olmuşlar. 7 növü məlumdur. E.-a yaxın 
cinslər Şimali Ameri- kadan tapılmışdır. 
ENTERİT (qədim yun. бутероу — bağırsaq) 
- mazik bağırsağın selikli qişasının itihabı, 
Müstəqil xəstəlik kimi E. az yayılmışdır. 
Əksər hallarda E. yoğun bağırsağın (ente- 
rokolit) və ya mədə və nazik bağırsağın 
(qastroenterit), yaxud mədə-bağırsaq yolu- 
nun iltihabı (qastroenterokolit) ilə bir vaxt- 
da təsadüf edilir. E. gedişinə görə kəskin və 
xroniki olur. Kəskin enterit bakte- 
riya (vəba, salmonellyoz, qarın yatalağı) 
və ya virus mənşəli, toksiki maddələrlə 
(arsenlə, sü i ilə), yaxud zəhərli 
məhsullarla (solğun əzvay göbələyi 
meyvə çəyirdəkləri ilə, yeyilməyən gi- 
ləmeyvələrlə və s.), kəskin ədviyyatlı, 
duzlu, yağlı qidanı çox yeməklə, spirtli 
içkilər qəbul etməklə, qida məhsullarına 
və ya dərman maddələrinə qarşı allergiya 
səbəbindən baş verə bilər. Kəskin E., 
adətən, ishal, ürəkbulanma, qusma və qa- 

ğrılarla başlayır, Bədən hərarətinin 
yüksəlməsi, baş ağrısı ola bilər, Qarnın 

nlər tez-tez baş verir, хәз- 
əziyyəti zəif, rəngi solğun, 

quru və dilin üstü ağ ərplə örtülmüş 
olur. Qarın şişir, bağırsaqlarda qurultu 
qeyd edilir. Uzun sürən ishal zamanı 
klinik susuzlaşma mənzərəsi inkişaf edir, 
ığır hallarda əzələ qıcolması, yayılmış 
damardaxili laxtalanma sindromu baş verir. 
Müalicəsi: stasionar şəraitində apa- 

işləməsi ilk 

rilmalıdır. Xəstəyə yataq refimi, pəhriz 
qidalanması (mexaniki və kimyəvi qo- 
ruyucu qida, karbohidratların və y 
miqdarının məhdudlaşdırılması), çı 
maye qəbulu (lazım gələrsə dəri altına 
xörək duzunun izotonik məhlulu və ya 
500-li qlükoza məhlulu yeridilir), simpto- 
matik və ümumi möhkəmləndirici müalicə 
təyin olunur, Ağır disbakterioz inkişaf 
etdikdə bağırsaq florası dərmanla korrek- 
iya edilir, diareya büzücü dərmanlarla 
radan qaldırılır. Zülal mübadiləsi pozul- 

bədənə polipeptid məhlullar yeri- 

Xroniki enterit kəskin E. yaxşı 
müalicə olunmadıqda, qidada zülal çatış- 
madıqda, vitamin (xüsusən Bı və Ај аг ol- 
duqda, qida yaxşı çeynənmədikdə, tez-tez 
дили və yağlı xörəklər yedikdə, mədə şirəsi 
kifayət qədər ifraz olunmadıqda, habelə 

qara ciyər, mədəaltı vəzi və qurd xəstə- 

likləri nəticəsində, uzun müddət dərman 

preparatları qəbul etdikdə baş verə bilər, 
Xroniki E. zamanı ishal gündə 5 dəfəyə qə- 
dər (duni və ya siyiqtəhər), tərkibində həzm 
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olunmamış qida qalığı olmaqla orqanizmin 
ümumi zəifləməsi ilə davam edir. Bundan 
sonra xəstənin arterinl təzyiqi kəskin düşə, 
ürəkdöyünmə, başgicəllənmə, ətrafların 
əsməsi qeyd oluna bilər. Bəzən qarında 
şiddətli ağrı, quruluq və spazmalarla mü- 
şayiət olunan defekasiya istəyi yaşılımtıl 
rəngli, cüzi sulu nəcis ifrazı ilə baş verir. 
Xroniki E.-də dilin üstü ağ ərlə örtülü, 
kənarlarında dişlərin izi olur, Xəstəlik çox 
uzun sürdükdə orqanizmdə polihipovita- 
minoz, mineral maddələrin çatışmazlığı, 
zülal aclığı inkişaf edir. Bədən çəkisi azalır, 
distrofiya baş verir. Müalicəsi: kəs- 
kinləşmə olduqda stasionarda aparılmalıdır. 
Xəstəyə yataq relimi və pəhriz qidalanması 
(zülalla zəngin, yağ və karbohidratlar: 
məhdudlaşdırılmış = kəsmik, sıyıqlar, yağ- 
sız ət, yağsız balıq) təyin olunur. Tərki- 
bində tünd, turş və həzm sisteminin selikli 
qişasına zərər verən maddələr olan məh- 

sullar, habelə çoxlu sellülozlu ərzaqlar, süd 

qida rasionundan çıxarılmalıdır. Yağın və 
karbohidratların miqdarı tədricən artırılır. 
Xəstəliyin remissiya mərhələsində bütün 
lazımi maddələr, vitaminlər və minerallar 

olan balanslaşdırılmış pəhriz təyin olunur. 
Ağır diareyalı pasiyentlərə büzücü dər- 
manlar, bürüyücü və adsorbsiya edən pre- 
paratlar və antiseptiklər verilir. Bu məqsəd 
üçün fitoterapiyadan (çobanyastığı, ada- 
çayı, dazıotu, meşə gilası və qaragilə hə- 
limi) istifadə oluna bilər. Disbakterioz 

probiotiklər və eubiotiklər vasitəsilə kor- 
reksiya olunur. 

Profilaktikası: səmərəli qidalan- 
ma, gigiyena qaydalarının gözlənilməsi, ər- 
zaq məhsullarının diqqətlə emalı, qidada 
toksiki maddələr olan məhsulların (yeyil- 
məyən göbələklər və giləmeyvələr) qəbul 
edilməməsi, dərman preparatlarının qəbulu 
zamanı ehtiyatlı olmaq. E.-lərin qarşısının 
alınmasında həzm sistemi xəstəliklərinin, 
mübadilə və endokrin pozuntularının vax- 
unda aşkar edilməsi və müalicəsi böyük 
əhəmiyyətə malikdir. 

Heyvanlarda E.-i doğuran səbəb- 

lər keyfiyyətsiz yemlər, rasionda çətin- 
həzmolunan yemlərin çoxluğu və s.-dir. E. 
həmçinin bəzi zəhərlənmələr və infeksion 
xəstəliklər zamanı (məs., qaramal taunu) 
müşahidə olunur. 
ENTERO... (yun, Evrepov — bağırsaq) - 
bağırsağa (məs., enterokolit), daxili or- 
qanlara (məs., enterotoksemiya) aidlik bil- 
dirən mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi, 
ENTEROBİĞZ (evrrero... = (ос = həyat) 
– nemafodozlar qrupundan ən çox yayılmış 
helmintoz növü. Törədicisi bizquyruqdur 
(Enterobius vemicularis), Ağ rəngli kiçik 

viyyatı ilə qidalanan bizquyruq : n 

və soxulcanabənzər çıxıntıda yaşayır. Biz- 
quyruqla yoluxmada çirkli əllər əsas rol 
oynayır. Ona görə də E.-la daha çox ki- 
çikyaşlı uşaqlar xəstələnirlər. Orqanizmdə 
bizquyruğun olmasının əsas əlaməti çox 
vaxt axşam və gecə vaxtı özünü büruzə 

verən anusətrafı qaşınmadır. Valideynlər 
uşağın yuxusunu diqqətlə müşahidə etməli 
və bu əlamət baş verdikdə dərhal dehel- 
mintizasiya aparılması üçün tədbir görmə- 
lidirlər. 

Müalicəsinin mühüm elementi 
antihelmint preparatların qəbulundan əlavə 
gigiyenik tədbirlərdir: əllərin təmiz yuyul- 
ması, dırnaqların qısa kəsilməsi, dəyişəyin 
isti suda yuyulması, isti ütü ilə ütülənməsi 
vəs, 
ENTEROHEPATİT - bax //istomonoz. 
ENTEROKİNAZA – bax Елиелорери- 
дага, 
ENTEROKOLİT – bax Qasrroenterit. 
ENTEROPEPTİDAZA (qədim yun. 
övrepov — bağırsaq * zexroç — bişirilmiş, 
həzm olunmuş), enterokinaza - en- 
dopeptidazalar qrupundan olan proteolitik 
ferment: tərkibində karbohidratlar (3596 
qlikoproteid) olan mürəkkəb zülal. Bəzi 
məməli heyvanlarda və insanda tapılmışdır. 
Е. onikibarmaq bağırsağın selikli qişa hü- 
ceyrələri tərəfindən hasil edilir və mədəaltı 
vəzinin şirəsi ilə daxil olan tripsinogeni 
zülalları parçalayan aktiv tripsin fermentinə 
çevirir. Bu zaman əmələ gələn tripsin öz 
növbəsində tripsinogeni və mədəaltı vəzi 
şirəsinin bütün digər proteolitik ferment- 

lərini aktivləşdirir. Fermentativ xassəsi 

özünü ancaq qələvi mühitdə büruzə verir. 
E.-nın miqdarı çox az olduğundan onun 
qidanın həzmində bilavasitə iştirak etməsi 
cüzidir, həddən artıq çatışmadıqda diareya, 
steatoreya, arıqlama, anemiya, zülal müba- 
diləsinin pozulması, həzm pozuntusu baş 
verif. 
ENTEROPTÖZ - bax Splarmoptoz. 
ENTEROTOKSEMİYA (errrero ... 5 yun. 
тоҝ̆укоу – zəhər *- тјалјас — qan), “yum- 

şalmış böyrək” - heyvanlarda, əsasən 

də qoyunlarda kəskin yoluxucu xəstəlik. 

Qoyunların bağırsağında anaerob mikroor- 
qanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində əmələ 
gələn toksinin zəhərlənmə törətməsi. Zə- 
hər, əsasən, qara ciyər və böyrək parenxi- 
masını, sonra isə orqanizmi zəhərləyir. 

qoyun. ü г. sonra | . 
güclü qıclıq (konvulsiya) müşahidə edilir 

yarıldıqda bağırsağın selikli qi qan 
sızdığı, böyrəyin (bəzən: hər ikisinin) 

ğı görünür. Mübarizə təd- 

ENTO... (yun. evröc — daxildə) — “da- 
xili”, “daxildə” mənalarını bildirən mürək- 
kəb sözlərin tərkib hissəsi (məs., ento- 
derma), 
ENTODERMA (ет, * derma) – |) çox- 
hüceyrəli heyvan orqanizmi rüşeyminin 
daxili qatı (daxili rüşeym vərəqi). İlk 
bağırsaq divarı E. əsasında yaranır, ondan 
bütün bağırsaqların və bağırsaq kanalı ilə 
əlaqəli olan vəzilərin selikli qişası inkişaf 
edir. Ali onurğalılarda E.-dan ağ ciyərlər, 
balıqlarda isə üzmə qovuqları yaranır. 
2) Bağırsaqboşluqlularda bədən divarının 
daxili qatı. 
ENTOMOFAQLAR (yun. гутојда: – cücü 
7 птјаов — yeyən) — cücülər üçün təh- 

lükəli olan, onların sayının təbii tənzim- 
lənməsinə təsir edən yırtıcı və parazit or- 
qanizmlər, bitkilərin inteqrasiya olunmuş 
mühafizəsində bioloği metodun ən mühüm 
agentləri, Е. arasında mənənələr, yastıcalar 
və s. zərərverici cücülərlə mübarizədə is- 
tifadə edilən pərdəqanadlılardan minicilər 
(trixoqramlar, afelinus, psevdafikus), həm- 
çinin yarpaqgəmirən tırtılları yeyən bəzi 

qarışqalar, sərtqanadlılardan parabüzənlər, 
məs, Avstraliya novlu qaracasını məhv 
edən rodoliya, tərəvəz bitkiləri zərərve- 
ricilərini yeyən stafilin böcəkləri, tırtılları 
məhv edən bəzi karabidlər, təkcə k.t. üçün 
zərərli cücülər deyil, həm də bəzi onur- 
ğasızlar üçün təhlükəli olan ikiqanadlı- 
lardan raxin milçəkləri ən çox yayılmışdır. 
Yırticı taxtabitilər və gənələr də Е.-а aid 
edilir: zərərverici cücüləri yoluxduran bak- 
teriyalar və viruslar, həmçinin göbələklər 
də bu qəbildəndir. Cücüyeyən onurğalı- 
lardan suda-quruda yaşayan onurğalıların 

(qurbağalar), bir çox quşların, həmçinin 
məməlilərin (kirpilər, porsuq, köstəbəklər 
və b.) təbiətdə böyük rolu var, İnsanın 
istifadə etdiyi entomofaq növləri arasında 
sayına görə pərdəqanadlılara (80-ə yaxın), 
sərtqanadlılara (30), ikiqanadlılara (10), 
yarımsərtqanadlılara (5), torqanadlılara (3) 
aid cücülər ön sırada durur, Bir entomo- 
faqın sahib üzərində inkişafı — tək para- 

mofaqın inkişafı — super у, müx- Müalicə üçün xaricdən insektisidlər, 
təlif növ entomofaqın inkişafı — multipa- daxildən (sürfələrə qarşı) larvosidlər (sis- 
razitizm, digər parazitlərin yoluxması — temli təsir göstərən preparatlar qrupundan) 
hiperparazitizm, sahibi axtarmaq və yo- tətbiq etmək. Profilaktikası: zootrop 
Tuxdurmaq üçün digər parazitlərdən istifadə cücülərin çox olduğu yerlərdə, binalarda və 
olunması — kleptoparazitizm anlayışları ilə heyvanların bədənində E.-ı məhv etmək, 
fərqləndirilir. Entomofaq cücü parazitiz- cücüləri hürküdüb qovan vasitələrdən (re- 
minin sahibin ölümü ilə nəticələnmə, sahibi pellentlər) istifadə. 
axtarma və onu yoluxdurma fazalarının bir. ENTRE-RİOS-- Argentinanın ş.-ində əya- 
birindən ayrı olması və s. kimi özünəməx- lət. Parana və Uruqvay çayları arasındadır. 
sus xüsusiyyətləri vardır. Sah, 76,2 min Хә?, Әһ. 1,3 mln. (2014), 
ENTOMMOKFİLİYA (yun. evrohu. — cücü İnz. m. Parana ş.-dir. 
£ .əfiliya) – cücülər vasitəsilə bitkilərin ENTROPİYA (yun. ivrpozin — çevril- 
çarpaz tozlanması, mə) = termodinamik sistemin hal funk- 
ENTOMOLÖGİYA (yun. сутора —cücü siyası: eneriinin səpilməsinin dönməzlik 
*.Мовууа) zoologiyanın cücüləri öyrənən həddini təyin etmək üçün ilk dəfə rermo- 
bölməsi. Ümumi E. cücülərin quru- dinamikaya daxil edilmiş anlayışdır. 
luşunu və həyat fəaliyyətini, onların fərdi "E-"anlayışını termodinamikaya alman 
inkişafını və təkamülünü, formalarının alimi R. Klauziüs (1865) daxil etmişdir. О 
rəngarəngliyini, zamana və məkana görə göstərmişdir ki, istiliyin işə çevrilməsi 
Yer kürəsində paylanmasını (yerləşməsini), prosesi E.-nı daxil etməklə dəqiq riyazi 
mühitlə qarşılıqlı münasibətini və s. öy- şəkildə ifadə edilə bilən ümumi fiziki 
rənir, Tətbiqi E. (k.L, meşə, tibbi və qanunauyğunluğa - rermodinamikanın 
baytarlıq) k.t bitkilərinə və ərzaqlara, meşə ikinci qanununa tabe olur, Məs., tsiklik 
ağaclarına zərər verən cücüləri, parazitləri, prosesi kvazistatik (sonsuz yavaş) yerinə 
qansoranları, insan, heyvan və bitki xəstə- yetirən termodinamik sistem üçün (müt- 
likləri törədicilərinin daşıyıcılarını, həm- ləq temp-nun (7) uyğun qiymətlərində sis- 
çinin insanın istifadə etdiyi məhsulları tem ardıcıl olaraq 60 istilik miqdarı alır) 
yaradan cücüləri, bitki tozlayıcılarını, tor- “gətirilmiş” istilik miqdarının öQ/T bütün 
paqəmələgətirənləri və entomofuqları araş- tsikl üzrə inteqralı sıfıra bərabərdir 
dırır. E.-nin daxilində koleopterologiya – 
sərtqanadlıları, lepidopterologiya — pul- 
cuqluqanadlıları, mirmekologiya - qarışqa- 
ları öyrənən və s. bölmələr vardır. 
ENTOMOZLAR, heyvanlarda - 
sahibin bədənində, yaxud onun daxilində 
parazitlik edən yetkin cücülərin və ya on- 
ların sürfələrinin törətdiyi xəstəliklər qru- 
ри. Hər yerdə yayılmışdır. Bütün heyvan- 
lari yoluxdura bilir. İkiqanadlılar, bitlər, 
lələkyeyənlər, taxtabitilər, birələr dəstə- 
sindən olan Е. törədiciləri sahibin orqa- 
nizminə mexaniki və ya toksiki təsir 
göstərir. Qansoran cücülər (ağcaqanadlar, 
hünülər, milçəklərin bəzi növləri və s.) 

xortumla sancıb dərini, qan damarlarını və 
sinir uclarını zədələyir. Bu cücülərdən 
bəziləri infeksion və ya qan-parazitar xəs- 
təliklərin keçiriciləridir. Mozalan və mil- 
çəklərin sürfələri ağızətrafı qarmaqları və 
seqment tikanları ilə toxuma hüceyrələrini, 
eləcə də qan damarlarının divarlarını da- 
ğidir. Tənəffüs yollarının, yaxud həzm 
yolunun məsamələrində yığılıb qalan sür- 
fələr tıxac yaradır. Bu, heyvanların tələf 
olması ilə nəticələnə bilər. E. süd, ət və yun 
məhsuldarlığının, yumurtavermə qabiliy- 
yətinin azalmasına, dəri xammalının kor- 

tö -0 -Klauzius bərabərliyi), 

Tarazlıqdu olan proseslər üçün termodina- 
mikanın ikinci qanununa ekvivalent olan 
bu bərabərliyi Klauzius ixtiyari tsiklik 
prosesə sonsuz böyük sayda elementar 
Karno tsikllərinin cəmi kimi baxmaqla 
almışdır. Klauziusun riyazi bərabərliyi 

48= 6Q/T () 

ifadəsinin “E,” adlanan $ hal funksiyasının 
tam diferensialını təsvir etməsi üçün zəruri 
və kafidir (E.-nın diferensial təyini). İx- 
tiyari iki A və 8 hallarında (məs., temp-r və 
həcmin verilən qiymətlərində) sistemin E.- 

lari fərqi 
ə 

55-54 -. 0) 
и 

(E--nın inteqral təyini). Burada inteqral- 
lama 4 və 8 hallarını əlaqələndirən istə- 
nilən kvazistatik prosesin yolu boyunca 
aparılır хә Klauzius bərabərliyinə görə 
45=5,-5, E, artımı inteqrallama yo- 
lundan asılı deyil. Beləliklə, termodina- 
mikanın ikinci qanunundan belə nəticə 
çıxır ki, kvazistatik adiabatik proseslərdə 
(60 = 0) sabit qalan birqiymətli $ hal funk- 
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siyası mövcuddur. E.-nın sabit qaldığı pro- artması: vacib deyil, prosesin dəyişiklik 

seslər izoentropik proseslər adlanır, əmələ gətirdiyi cisimlərin E.-sının ümumi 

Termodinamikanın birinci qanununa сәти artır. R 

qm du ə-pdV, yəni sistema verilən Adiabatik sistemin termodinamik taraz- 

istilik miqdarı daxili enerfi urtımına: (4U) һаа E.-nın maksimum halı uyğun gəlir. 

Е. bir deyil, bir neçə maks.-a malik ola 
bilər, bu zaman sistem bir neçə tarazlıq: 
halında olur, E.-nin daha böyük maks.-una 
uyğun gələn tarazlıq mütləq dayanıqlı 
(stabil) tarazlıq adlanır. Adiabatik sistemin 
E.-sının tarazlıq halındakı maksimumluq: 
şərtindən mühüm nəticə çıxır: sistemin 
bütün hissələrinin temp-ru tarazlıq halında 

eynidir. 
Əgər termodinamik qeyri-rarazlıq halı 

termodinamik tarazlıq halından az fərqlə- 
nərsə, E. anlayışını bu hala da tətbiq etmək: 
olar və kiçik, lakin hələ ki, makroskopik 
olan həcmlərdə /оҝ̆а/ termodinamik га- 
razlıq haqqında təsəvvürü daxil etmək olar, 
Tarazlıqda olmayan sistemin bütövlükdə 
E--sı onun lokal tarazlıqda yerləşən his- 
sələrinin E.-ları cəminə bərabərdir. 

Tarazlıqda olmayan proseslərin termo- 
dinamikası vahid həcmdə və vahid za- 
manda termodinamik tarazlıqdan kənara 
çıxması səbəbindən yaranan E.-nın artması 
ptosesini daha dəqiq öyrənməyə və E.-nın 
miqdarını hesablamağa imkan verir. 

Statistik fizika E.-nı sistemin verilən 
makroskopik halının həyata keçirilməsi 
ehtimalı ilə əlaqələndirir. E. verilən tarazlıq 

halının sraristik çəkisinin (0) loqarifmi ilə 
təyin edilir: 

$ kinQ(e, N), 0) 

və sistemin gördüyü elementar pd/ işinə 
bərabərdir, burada p- təzyiq, /”-sistemin 
həcmidir. Termodinamikanın birinci qa- 
nunu nəzərə alındıqda E.-nn diferensial 
tənliyi 

ds- Таи xpdy) 0) 

şəklini alır. Buradan belə nəticə çıxır ki, 
daxili enerii (U) və həcm (V/) sərbəst də- 
yişənlər kimi seçildikdə E. termodinamik 
potensialı ifadə edir. E.-nın xüsusi törə- 
mələri 7 və јә Нә aşağıdakı ifadələrlə əla- 
qəlidir. 

İ ə ) 6) 

(4) və(5) ifadələri sistemin hal fənliyini 
(birinci - kalorik, ikinci — termik) təyin 

edir, (4) tənliyi müfləq temperaturun tə- 

yininin əsasını təşkil edir (bax həmçinin 

Temperatur, Temperatur şkalası) 
(2) düsturu E.-nı yalnız additiv sabit 

dəqiqliyinə qədər təyin edir (yəni E.-nın 
hesablanma başlanğıcını ixtiyari saxlayır). 
E.-nın mütləq qiymətini rermodinamikanın 
üçüncü qanununun köməyi ilə müəyyən 
etmək olar (bu qanunda E.-nın hesablanma- 
sının başlanğıc nöqtəsini 7” 0-da 554 = 0 
qəbul edirlər) 

E. anlayışının dönməyən (tarazlıqda o1- 
mayan) proseslərin analizi üçün mühüm- 
lüyü də ilk dəfə Klauzius tərəfindən gös- 
tərilmişdir. Dönməyən proseslər üçün gə- 
tirilmiş istilikdən (60 / 7 ) qapalı yol üzrə 
inteqral həmişə mənfidir. 

burada (0(6, N) — N zərrəciklərdən ibarət 
sistemin £ enerfisinin qiymətləri yaxınlı- 
ğında Ac enerfisinin dar intervalındakı 
kvantmexaniki səviyyələrin sayıdır. 

E.-nın sistemin halının ehtimalı ilə 
0920 – Кима bərabərsizliyi əlaqəsi ilk dəfə 1872 ildə Avstriya fiziki 
2: L.Boltsman tərəfindən müəyyən edilmiş- 

Bu bərabərsizlik Kamo teoreminin nəticə- dir: sistemin E.-sının artması onun ehti- 

sidir: qismən və ya tam dönməyən tsiklik malının az olan haldan çox olan hala 
prosesin (1.ә. dönən tsiklik prosesin fii.ə.- keçməsi ilə şərtlənir. 

ndan həmişə kiçikdir, Klauzius bərabər- Termodinamikadan fərqli olaraq statis- 
sizliyindən çıxır ki, tik fizika proseslərin xüsusi sinfini - fluk- 

tuasiyaları öyrənir. Bu halda sistem ehti- 
(6) malı daha çox olan haldan ehtimalı daha az 

olan hala keçir və onun E.-sı azalır. Fluk- 
tuasiyanın mövcudluğu göstərir ki, böyük 
zaman fasiləsində E.-nın artması qanunu 

bilər yalnız orta hesabla yerinə yetirilir. 
Beləliklə, E. adiabatik şəraitlərdə pro- Tarazlıqda olmayan sistem tarazlığa 

seslərin xarakterini müəyyən edir: yalnız gəlincə arasıkəsilmədən E.-sı az olan hal- 
elə proseslər mümkündür ki, E. ya dəyiş- dan E.-sı çox olan hala keçir və nəhayət, 
məz qalır (dönən proseslər), ya da artır tarazlıqda ən böyük qiymət alır. Qapalı 
(dönməyən proseslər). Bu zaman prosesdə sistem müəyyən anda qeyri-tarazlıq halın- 
iştirak edən cisimlərdən hər birinin E.-sının dadırsa, ondan sonrakı anlar üçün ən eh- 

ona görə də adiabatik izoləedilmiş sistemin 
Е.-ы dönməyən proseslərdə yalnız. arta 

ir, 
astronomik müşahidələr isə bunu təsdiq 
etmir. Bu ziddiyyət Kainatın vahid bir 
qapalı sistem kimi qəbul edilməsi nəticə- 
sində alınır. Ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə 
görə, Kainat zaman və koordinata görə 
dəyişən qravitasiya sahəsində olduğundan: 
heç vaxt vahid bir sistem kimi qapalı 
hesab edilə bilməz. E. anlayışı elmin digər 
sahələrində də (biologiyada, informasiya 
nəzəriyyəsində, hesablama texnikasında 
və s,) var, 
ENTROPİYA İSTEHSALI - vahid za- 
manda fiziki sistemdə en/ropiyanın art- 
ması: sistemdə gedən qesyri-tarazlıq 
prosesləri nəticəsində baş verir. Vahid 
həcmə düşən E.i. lokal Eliadlanır, Х, 
termodinamik qüvvələri sistemdə, bu sis- 
temlə bağlı Ј, selləri (istilik, maddə, im- 
puls vəs,) yaradarsa, onda İokal E.i, (s) 
belə qeyri-tarazlıq sistemində 

ga öyə ХдЈ20 

olur: burada m termodinamik qüvvələ- 
rin sayıdır. Tam E.i, o-nin sistemin həc- 
minə görə inteqralına bərabərdir. Ter- 
modinamik sellər və qüvvələr fəzada 
sabitdirsə, onda tam E.i. lokaldan yalnız 
sistemin həcminə bərabər olan vuruqla 
fərqlənər. 
ENÜQU - Nigeriyada şəhər. Enuqu şta- 
tinin inz. m. Əh. 715 min (2010). D.y. və 
avtomobil yolları qovşağı. Enuqu daş 
kömür hövzəsinin mərkəzidir. Polad- 
prokat, metallurgiya, qaz, sement z-dları, 
trikota), dulusçuluq, taxta-şalban müəssi- 
sələri var, 

Е. 1900 ildə B.Britaniyanın müstəm- 
ləkə idarəsi tərəfindən salınmışdır. 1967 il 
mayın 30-da qondarma Biafra dövlətinin 
paytaxtı elan olunmuşdur. 

Təhsil və sənaye mərkəzidir. Nigeriya 
Un-tinin (1955) kampusu, Elm və Tex- 
nologiya Dövlət Un-ti (1980), Menecment 
və Texnologiya İn-tu, Dövlət kitabxa- 
nası, Milli muzey, İncəsənət qalereyası: 
zoopark fəaliyyət göstərir. Bir çox ənənə- 

vi festivallar keçirilir. Turizm xidmətləri 
göstərilir. 

ENURİZ (lat. enuresis nocturma), gecə 
sidikburax uşaqlarda yuxu za- 
manı qeyri-iradi sidikburaxma ilə səciyyə- 

isidikburaxmaya: 
kisəsində olan sidiyin həcmi) az olması, 
perinatal. ensefalopatiya, neyroinfeksiya, 
onurğa beyninin patologiyası, allergik (ato- 
pik dematit, neyrodermit), endokrin (məs., 
diabet), uroloyi (məs., fimoz, balanopostit) 
və s, xəstəliklər, patoloyi hallar ola Ыәг. 

Monosimptom E zamanı antidiu- 
retik hormon çatışmazlığı ilə əlaqədar: 
gər xəstəliklərin simptomları müşahidə 
edilmir və çox vaxt onurğa beyninin pa- 
tologiyası ilə əlaqədar olaraq (zədə, səpə- 
lənmiş skleroz, fəqərəarası diskin yırtığı, 
fəqərə qövslərinin bitişməməsi və s.) sidik 
kisəsinin nevrogen disfunksiyası ilə n: 
cələnən polisimptom Е. fərqləndiri- 
lir. Uşaqların əksəriyyətində Е. zamanı 
yuxu uzunmüddətli və çox dərin olur, çox 
vaxt hərəki narahatlıqlar baş verir, som- 
nambulizm adlanan yuxudadanışma (sayıq- 
lama) və s. təzahür edir. 

Diaqnoz uşağın pediatr, uroloq, nevro- 
patoloq, otarinolorinqoloq tərəfindən birgə 
müayinəsindən, sidik, nəcis (helmint yu- 
murtalarına görə) analizi, həmçinin rent- 
genoloyi və molekulyar-genetik tədqiqdən 
sonra qoyulur, 

E.-in müalicəsi onun səbəbindən ası- 
lidir, müalicə sinir və hormonal pozuntu- 
ların körreksiyasına, sidikburaxmaya ça- 
ğıriş zamanı itirilmiş oyanma refleksinin 
yaradılması və bərpasına (məs., zəngli 
saatın tətbiqi) yönəldilməlidir. Dərmanla 
müalicəyə alfa-adrenoblokatorlar, antixo- 
linesteraza vasitələri, M-xolinolitiklər, an- 
tidiveretik hormon aiddir. 
ENZİMLƏR - bax Fermentlər. 
ENZİMOPATİYALAR (enzimlər =- 
“epatiya), fermentopatiyalar – hər 
hansı bir fermentin olmaması, yaxud onun 
fəallığının pozulması nəticəsində yaranan 
irsi xəstəliklər. 
ENZOOTİK ATAKSİYA, quzular- 
да baş beynin üzvi və funksional dəyişil- 

0.196-li biovetin, kobalt və mis-sulfat 
mahlulu təyin etmək, quzulu qoyunların 
yem rasionuna (yayda suya) mis-sulfat 

qarışdırmaq, otlaqları yaxşılaşdırmaq, tor- 
pağı mis-sulfatla qidalandırmaq və s. 
ENZOOTİK ENSEFALOMİELİT – 
xəzli heyvanların və donuzların virus xəs- 
təliyi: mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi 
ilə müşayiət olunur. Əsasən cavan hey- 
vanlar xəstələnir. Xəzli heyvanlarda en- 
sefalomiclit törədicisi neyrotrop virusudur: 
donuzlarda Е.е. törədicisi RNT tərkibili 
virusdur. Xəzli heyvanlardan tülkü, samur, 
tundra tülküsünün küçükləri, donuzlarda 
südəmər çoşqalar, anadan ayrılmış çoşqalar 
və kökəldilən cavan donuzlar: yoluxur, 
Xəstəlik törədiciləri xarici mühitə, əsasən, 
xəstə heyvanların ağızsuyu və burun seliyi 
donuzlarda həmçinin nəcis vəs. ifrazatlarla 
düşür. Xəzli heyvanlara tənəffüs orqanları, 
donuzlara isə tənəffüs yolları və həzmlə 
keçir. Xəzli heyvanlarda xəstəliyin əsas 
əlamətləri yeriyərkən səntirləmə, yıxılma, 
konvulsiv qıcolmalar, dodaqlarda köpüyün 
əmələ gəlməsi və s.-dir. Xəstəlik kəskin 
gedişli olduqda heyvan 3-4 gündən sonra 
ölür, yarımkəskin gediş iştahanın pozul- 
ması, ishal (bəzən qanlı) ilə müşayiət olu- 
nur, simptomsuz gediş zamanı balasalma 
(abort) baş verir, doğulan küçüklərin həyat 
qabiliyyəti olmur. Donuzlarda xəstəliyin 
şiddətlənməsi mərhələsi ətrafların və bir 
çox əzələ qrupunun iflici ilə nəticələnir. 
Xəstəliyin kəskin gedişli mərhələsi (sə- 
mərəsiz) xəstə heyvanların 9059-inin, ya- 
rımkəskin gedişi 4096-ә, xroniki gedişi 
2096-ə qədərinin məhvinə səbəb olur. Xəzli 
heyvanların müalicəsi azeffektlidir, do- 
nuzların müalicəsi işlənilməmişdir. E.e, 
törədicisinin təsərrüfata kənardan gətiril- 
məsinin qarşısını almaq üçün 1 aylıq ka- 
rantin qoyulur: donuzlar kultural canlı 
virus-vaksinlə peyvənd olunur, Е.е- hal- 
larının baş verməsi zamanı Xəstə və Xəs- 
tələnməsi şübhə doğuran xəzli heyvanları 

ENZOOTİYA, enzootiklik (yun. 
£v-da, də və Çoov- heyvan) — heyvanların 
yoluxucu xəstəliklərinin müəyyən ərazidə, 
təsərrüfatda və ya məntəqədə yayılması. Bu 
mənada "E.” termini epidemiolofi termin 
Olan “endemiya"ya uyğun gəlir. Təbii şə- 
raitlə əlaqədar yaranan ә 51 E. (heyvan- 
ların yaşadığı sahədə infeksiya törədicisi 
mənbələrinin və spesifik törədici daşıyıcıla- 
rının mövcudluğu, onların heyvan orqa- 
nizmindən kənarda sağ qalma imkanı, 
torpaqda mikroelementlərin çatışmazlığı) 
və insanın təsərrüfat fəaliyyəti, heyvanla- 

ra baytarlıq xidməti ilə əlaqədar olan 
statistik E. ayırd edilir. Əsl E. az yer- 
lərdə (məs., təbii-ocaqlı xəstəliklər) qeydə 
alınan xəstəliklərlə, statistik E, hər yerdə 
yayılan: xəstəliklərlə səciyyələnir. Belə 
xəstəliklərin yayılması insanın təsərrüfat 
fəaliyyətindən, heyvanlara baytırlıq-sani- 
tariya xidmətindən asılıdır. Məs., buzovla- 
пп kolibakteriozu və salmonellyozu həmişə 
heyvanların saxlanma və yemlənmə şə- 

itinin pis olması ilə bağlıdır. Xəstəliyin 
enzootikliyini müəyyən edən şərtlər təbii 
biol. əlaqələrin qırılmasına və ərazinin 
sağlamlaşdırılmasına, həmçinin baytarlıq- 
sanitariya tədbirlərinin həyata keçirilmə- 

sinə yönəldilən tədbirlərlə dəyişdirilə bilər. 
EOANTROP (yun. бос̧ – sübh çağı, dan 
şəfəqi və бутролос̧ — insan sözündən) 
bəzi müəlliflərin (M.Bul, H.Osborn) fər- 
ziyyələrinə görə, Üçüncü dövrün sonunda 
yaşamış qazıntı insanının adı. Piltdaun 
adamının kəllə sümükləri (Sonradan saxta 
olduğu üzə çıxmışdır) E.-un mövcudluğuna 
dəlil hesab edilirdi. 
EOHİPPUS (Eohippus) — qazıntı primitiv 
atkimilər cinsi. Е. Erkən Eosendə yaşa- 
mişdir, Bədəninin uz. 0,5 m-ədək olmuşdur. 

Fohippus (rekonstruksiya), 
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sahələrini, suvarma kanallarını və yolları 
basır. Löss qurunun 1096-ini örtür və məh- 
suldar torpaq hesab edilir. 
FOL RELYEF FORMALARI - əsasən 
arid iqlimli ərazilərdə (səhralar, yarım- 

Ayovteroy - Kiprin Milli Mübarizə Təş- səhralar) küləyin təsiri altında əmələ gələn 

kilatı) — Kipr a.-nın dərhal Yunanıstana relyef formaları: kasad bitki örtüyünə ma- 

birləşdirilməsi tələbi ilə çıxış edən Kipr lik dəniz, göl və çay sahillərində də rast 

yunanlarının hərbi-siyasi təşkilatı, 1951 gəlinir. Qum hissəciklərinin küləklə daşı- 
ildə gen. G.Qrivas tərəfindən Kiprdə ingilis naraq çökməsindən yaranan akkumul- 
ağalığına qarşı mübarizə aparmaq pərdəsi yativ və akkumulyativ-de Пуа- 
altında yaradılmışdı. FOKA-nı təşkil edən sion relyef formaları və küləyin 
kiçik hərbi qruplaşmalar əslində ingilislər. aşındırdığı qırıntı məhsullarının sovrul- 
dan daha çox kiprli türklərə, Zəhmətkeş masından yaranın deflyasion relyef 
Xalqın Mütərəqqi Partiyasına (AKEL) və formaları daha geniş yayılmışlar. Е.г.- 
demokratik təşkilatlara qarşı terror aktla- nın morfologiyası və ölçüsü əsasən küləyin 

n törədirdilər. Kipr Respublikasının clan reğimindən (küləyin gücü, təkrarlanma tez- 
olunmasından sonra da FOKA ervrozis şüarı liyi, istiqaməti və axının strukturundan), 
ilə çıxışlarına dayam edirdi. FOKA-nın bitki örtüyündən, ovuntunun nəmlənmə 
FOKA-2 adlı qruplaşmaları Türkiyənin dərəcəsindən, həmçinin altda qalan relyefin 
adaya qoşun yeritməsinə, kiprli yunanlar ilə xarakterindən asılıdır. Akkumulyativ və 
kiprli türklər arasında münasibətlərin kəs- akkumulyativ-deflyasion relyef formaları 
kinləşməsinə, Kipr Respublikasının müs- bir qayda olaraq mövsümə xas küləklərin 
təqilliyinin zəifləməsinə səbəb olmuş 1974 istiqamətində hərəkət edir (ildə onlarla 
il 15 iyul tarixli dövlət çevrilişində iştirak /т-әдәк). Səhralarda ölçülərinə görə müx- 

təlif kateqoriyalı relyef formalarının (hünd. 
mn-in hissələrindən 0,5 mrədək, yalları 
arasındakı məsafə bir neçə nım-dən 2,5 m-ə- 
dək olan xırda qum dalğalarından, hünd. 

üicəsi, Dor və Ksufun qardaşı: 2) üzən 500 m-ə çatan barxan piramidalarınadək) 
Foliya a.-nda məskun olan küləklər hökm- bir-birinin üzərinə gəlməsi xarakterikdir, 

darı, Mülayim qurşağın səhralarında bitki ör- 
EOL ÇÖKÜNTÜLƏRİ - küləyin fəaliy. tüyü relyefəmələgəlməni ləngidir: ən iri 
yəti nəticəsində toplanan qumlu və gilli E-r.f.-nın hünd. 60-70 m-ə ancaq çatır. 
((öss) çöküntülər. E.ç.-nin ilkin materialı Akkumulyativ və akkumulyativ-deflyasion 
süxurların aşınma məhsulu və müxtəlif Err.f.-nın yaranmasında coğrafi zonallıq 
mənşəli (dəniz. çay, göl və s.) qumlardır. müşahidə olunur: belə ki, çılpaq yüngül- 
Fol aşınmasının dərəcəsi və xarakterindən hərəkətli qum formaları tropik ekstraarid. 

səhralar (Böyük Səhra, Ərəbistan у-а, İran, 
Əfqanıstan, Təklə-Məkan səhraları), уап- 
kolbasmış zəifhərəkətli formalar tropik- 

dənkənar səhralar (Orta Asiya, Cunqariya, 
Monqolustan, Avstraliya səhraları), bitki 
örtüklü, əsasən, hərəkətsiz dün formaları 

Ön ətrafları dördbarmaqlıdır. Hirokote- 
rilərə yaxındır (qohumdur). Qalıqları Şi- 
mali Amerika çöküntülərindən qeydə 
alınmışdır. 
EOKA (yun. Füvuci) Opyüvociç Kuzpitiv 

etmişlər. 
EÖL (qədim yun. А(одог) — 1) yunan mi- 
fologiyasında eoliyalıların əcdadı, Ellin və 
nimfa Orseidanın oğlu, Proreteyin nə- 

asılı olaraq daşınmamış və daşınmış (so- 
vurulmuş) qum çöküntülərini ayırırlar. Ana 
süxurlarla əlaqəsini itirməmiş birincilər 
даһа geniş yayılmışlar və bunlar üçün 
nisbətən iri fraksiyalar (1-0,25 mm) və ağır 

in zənginləşmə səciyyəvidir: bir 
sıra faydalı qazıntıların səpinti yataqları səhradan kənar əra- zilər (Avropa, Qərbi 
(məs,, Böyük Səhra və Floridada nadir Sibir, Şimali Amerikanın qədim buzlaq 
metal minerallarının səpintiləri) məhz bu vil.-ləri) üçün səciyyəvidir. Akkumulyativ 
şöküntülərlə əlaqədardır. Daşınmış qum və akkumulyativ-deflyasion E.r.f.-nın kü- 
çöküntüləri isə xırda dənələr (0.25-0,1 m) lək reyimindən asılılığı barədə dəqiq 
və yüngül mineral fraksiyaları ilə zən- (təsnifata bax Barxan va Dün. 
gindir. E.ç. əsasən arid vil.-lərdə yayıl- 
mışdır, digər təbii zonalarda da rast gəlinir. 
Bu çöküntülər müxtəlif akkumulyativ rel- 
yef formaları (dün, barxan, barxan tirələri 

və s.) əmələ gətirir. E.ç. (xüsusilə qumlar): 

səhralarda (Böyük Səhra, Təklə-Məkan, 

Qobi, Qızılqum, Qaraqum) daha geniş, 

dəniz sahilləri, böyük çay yalaqları və göl- 
dərə çuxurlarında isə qismən yayılmışdır. 
Eol qumları k.t.-na böyük ziyan vırır: əkin 

Deflyasion relyef formalarına çuxurlar, 
oyuqlar, yardanqlar, şəbəkəli, yaxud şana- 
oxşar qayalar və s. aiddir. 
EOLİT (yun. Бос̧ - sübh çağı, dan şəfəqi, 
erkən və 2/0oç – daş sözündən) — 19 əsr 
arxeologiyasında Daş dövrünün ən qədim 
mərhələsinin adı. Q.Morrilye və Ы. tərə- 
findən ео/1Нәг əsasında müəyyənləşdiri- 
lirdi. Hazırda “E.” terminindən istifadə 
olunmur. 
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qədim 
(əsasən, çaxmaqdaşı) parçalan. E.-in forma, 
və kəsici ucluqları əllə yonma deyil təbii 
idi, 
EOLİYALILAR (yun. А(ОЛдс) — qə- 
dim yunun tayfalarının əsas qruplarından 

(ioniyalılar və dorilərlə yanaşı) biri. E.-ın 
məskunlaşdığı ilk mərkəzin Şərqi Fessa- 
liyada yerləşdiyi ehtimal olunur. Onlar e.ə, 
2-ci minilliyin sonunda Fessaliyanın digər: 
ərazilərində və Beotiyada, sonralar Kiçik 
Asiyanın şm.-q. hissəsində (Eolida adlan- 
dirilmiş. vil.-də) və ona yaxın adalarda 
(Lesbos və Tenedos) məskunlaşmışdılar, 
ЕоНда və qonşu adalar, Fessaliya və Beo- 
tiya sakinləri Eoliya dialektinin müxtəlif 
şivələrində danışırdılar, E.-ın Kiçik Asiya: 
sahillərində yerləşməsi, onların yerli tayfa- 
larla mübarizəsi Homerin “İliada” poema- 
sında əksini tapmışdır. 
EON (yın, а(ду — uzun zaman kəsiyi) — 
Yerin geol. tarixində Eonoremin formalaş- 
masına uyğun gələn zaman kəsiyi, bir neçə 

geol, елат birləşdirir. İlk dəfə 1875 ildə 
Amerika geoloqu С. Dana tərəfindən iş- 
lənmişdir. Geol. ədəbiyyatda Fanerozoy E.- 
unu (Paleozoy, Mezozoy və Kaynozoy 
eralarını əhatə edir, davamiyyəti 542 min. 
il) və Kembriyəqədər E.-unu ayırırlar. So- 
nuncunun davamiyyətinin 4 mlrd. ildən çox 
olmasını nəzərə alaraq onu Arxeyə (Eoar- 
xey, Paleoarxey, Mezoarxey və Neoarxey 

eralarını birləşdirir) və Proterozoya (Pa- 

İeoproterozoy, Mezoproterozoy və Neo- 
proterozoy eralarını birləşdirir) bölürlər. 
EONOTEM - ümumi stratiqrafik şkalanın 
ən böyük bölgüsü: Eon ərzində yaranmış 
süxurları əhatə edir. Hər bir E. Yerin geol. 
inkişafında qonşu etapdan dərinlik quru- 
lüşuna, litosferinə, hidrosferinə, atm.-inə və 
üzvi aləminə görə kəskin fərqlənir. Bey- 
nəlxalq stratiqrafik şkalada Fanerozoy E--i- 
ni (Paleozoy, Mezozoy və Kaynozoy era- 
temlərini birləşdirir) və Kembriyəqədər: 
E.-ini (Еоагхеу, Paleoarxey, Mezoarxey, 
Neoarxey, Paleoproterozoy, Mezoprote- 
rozoy, Neoproterozoy eratemlərini birləş- 
dirir) ayırırlar. 
EOS (yun. Eog) - yunan mifologiya- 
sında səhər şəfəqi ilahəsi, Titan Hiperion 
və titanida Teyanın qızı. O, Astreya ilə 
birgə küləkləri (Not, Borey və Zefiri), 
həmçinin ulduzları doğurmuşdur. 
FOSEN ŞÖBƏSİ, Eosen (cos... yun, 
kütvöç — yeni) — Paleogen sisteminin orta 
şöbəsi, İlk dəfə 1833 ildə ingilis alimi 

Ç.Layel tərəfindən ayrılmışdır, Adı hey- 
vanat aləminin yeni formaları olan məmə- 
lilərin meydana gəlməsi ilə əlaqədardır. 

xər gillərdən, Talışda bazalt, tuf: 
brekçiya və tuf-konqlomeratlardan iba- 
rətdir. Xarakter faunası foraminifer və 
molyusklardır. 
EOZİNOFİLLƏR teozirlər və yun. до 
— sevirəm) — onurğalı heyvanların və in- 
sanın hüceyrələri, sitoplazmasındakı dai- 
rəvi dənəvər strukturlar turş rəngləyicilərlə 
(o cümlədən eozinlə) rənglənir. Qanın E.-i 
sümük iliyində yaranıb yetişir. Onlar: 
lam adamın periferik qan leykositlərinin 
3–490-п təşkil edir, bu səviyyə hipofiz — 
böyrəküstü vəzilərin qabığı sistemi ilə 
tənzimlənir. E.-in əsas funksiyaları al- 
lergiya reaksiyaları zamanı histamin in- 
hibitorun (Е, və E) prostaqlandinləri) azad 
olması ilə əlaqədar müdafiə rolunu oyna- 
maqdan, faqositar aktivlikdən və s. iba- 
rətdir. 

Periferik qanda E.-in faizlə miqdarı- 
nın, yaxud mütləq sayının artması е021- 
nofiliya adlanır və ifadə dərəcəsindən asılı 
olmayaraq, eyni qaydada reaktiv xarak- 
ter daşıyır. Eozinofiliya müxtəlif, o cüm- 
lədən orqanizmin parazitlərə (məs., hel- 

mintozlar zamanı), dərman və qida aller- 
genlərinə sensibilizasiyası ilə əlaqəli olan 
allergik reaksiyaları və xəstəlikləri (bax 
Allergiya) müşayiət edir. Toxumalarda 
E.-in böyük miqdarda toplanması – eozi- 
nofil infiltratları müxtəlif orqanlarda (əsa- 
sən ağ ciyərlərdə) həm qısamüddətli rcak- 
siyalar (“uçucu” infiltratlar), həm də ağır 
xəstəliklər (eozinofil pnevmoniya, mio- 
karditlər, vaskulitlər, meninqoensefalitlər) 
formasında meydana çıxır. Qanın yüksək 
eozinofiliyası bir sıra digər xəstəliklər 
zamanı da müşahidə edilir. Bəzi hallar- 

da, qanın eozinofiliyası ilə üzə çıxan xəs- 
təliyin təbiətini müəyyənləşdirmək müm- 
kün olmur. O, praktiki sağlam adamlarda 
da aşkarlana bilər (konstitusion eozino- 
filiya). Hipofizin ön payının hüceyrələ- 
rinin bir növü (oksifil hüceyrələr) də Е. 
adlanır. 
EPAMİNÖND (Еларегубубас: təqr. e.ə, 
418, Fiva – е.ә. 362, Mantineya) – qədim 

apardıqları Beotiya mü 
378-362) dəfələrlə beotarx ә itti- 
faqının 7 əsas vəzi) 
seçilmiş və ordu komandanı təyin edil- 
mişdir, Levktra yaxınlığındakı vuruşmadan 
(e.ə. 371) və E.-un Peloponnesə 3 hərbi 
yürüşündən (е.ә. 370, 369, 367) sonra 
Sparta zəifləmiş, Peloponnes ittifaqı da- 
ğılmışdı. E.-un yaratdığı Fiva donanması 
Xios, Rodos adalarını və Bizans ş--ni fəth 
etmişdi. E.-un hərbi uğurlarını onun sər- 
kərdəlik qabiliyyəti və Fiva qoşununun 
yaxşı hərbi. hazırlığı şərtləndirirdi, Е.- 
qədər ağır piyadalar döyüş üçün bir xətt 
üzrə müntəzəm düzülürdülər (falanqa). 
Həmlə paralel cəbhə boyu apırılırdı. 
Levktra yaxınlığındakı vuruşmada Е. qüv- 
vələrinin sayı düşmənə nisbətən az idi, 
Qüvvələrin cəbhə boyu müntəzəm yer- 
ləşdirilməsindən imtina edən E. qoşunun 
zərbə dəstəsini əsas həmlə istiqamətində: 
cəmləşdirmiş və “əyri hücum"a keçməklə 
tam qələbə qazanmışdı. Mantineya yaxın- 
lığındakı döyüşdə (e.ə. 362) Е. əvvəlki 
taktikasını daha da inkişaf etdirərək (qo- 
şunun zərbə dəstəsinin süvari hissəsi və 
yüngül piyadalarla qarşılıqlı əlaqəsini ya- 
radaraq) yenidən qələbə çalmış, lakin aldığı 
yaradan ölmüşdür. 
EPANAQÖQA (yun. "Ezavayoyi) 100 
vöhov) —9 əsrin sonlarına (879 ildən sonra) 
aid Bizans qanunları külliyyatı, imperator 
TVasilinin, onun oğulları Lev və Aleksan- 
drin adından tərtib olunmuşdu. ın kom- 
pilyativ səciyyəli böyük hissəsi Roma və 
Şərq hüququna əsaslanan Proxiron və Ek- 
loqanın bir çox normalarını ehtiva edirdi. 
Dövlətlə kilsə münasibətlərini müəyyən- 
ləşdirən yeni müddəalar sonralar kilsə hü- 
ququnda geniş istifadə olundu. 
EPARX (yun. Erapyoç — hakim, rəis) — 
Bizansda Konstantinopol (ətrafı ilə bir- 
likdə) ş.-nin rəisi. Bilavasitə imperatora 
tabe idi. Çoxsaylı işçisi, hərbi dəstəsi və 
həbsxanası vardı, Məhkəmə və polis funk- 

siyalarını yerinə yetirməklə yanaşı, şəhərin 
təchizatı, sənətkarlığın və ticarətin (о cüm- 
lədən, qiymətlərin) idarə olunması və s. 
işlərə baxırdı. 1204 ildə E. vəzifəsi ləğv 
edildi. 14 əsrdə “E.” termini rütbə kimi 
qeyd olunurdu. 

kil 250 
Ek "haqqında ən: son məlumat 14 əsrə 

“EPAS” (гз, Әксперименталынын noner: 
“Аполлон” – “Сокоз” (“Soyuz” – “Apol- 
lon” eksperimental uçuşu) sözlərinin baş 
hərflərindən) - ABŞ-ın “Apollon” və keç- 
miş SSRİ-nin "Soyuz” kosmik gəmilərinin 
birgə uçuşu (iyul, 1975). EPAS proqramı 
kosmik fəzanın tədqiq edilməsi üzrə 

əməkdaşlıq haqqında SSRİ ilə ABŞ ara- 
sındakı sazişə əsaslanırdı (1972). EPAS-ın 
əsas məqsədi: orbitdə yaxınlaşma sistem- 
ləri elementlərinin və birləşdirici aqreqatın 
sınaqları, kosmonavtların qarşılıqlı qay- 
dada bir gəmidən digərinə keçməsi zamanı 
texnikanın yoxlanılması, birləşmiş gəmilər- 

də müəyyən edilmiş işlərin hər iki ölkənin 
Uçuş heyəti tərəfindən yerinə yetirilməsi, 
birgə uçuş təcrübəsinin mənimsənilməsi, 
Bundan başqa, EPAS-ın vəzifəsinə birləş- 
miş gəmilərin səmtinin idarəsi, gəmilər- 
arası rabitənin və birgə uçuşu idarəctmə 
mərkəzlərinin işinin əlaqələndirilməsi də 
daxil idi. 1975 il iyulun 15-də Baykonur 
kosmodromundanı “Soyuz-19” kosmik gə- 
misi (kosmonavtlar A.A.Leonov, V.N. Ku- 
basov), Kanaveral bumundakı (Florida 
ştati) kosmodromdan “АрроПоп” kosmik 
gəmisi (kosmonavtlar T. Stafford, О. Sley- 
ton və У. Brand) buraxılmışdır. Üçüş ər- 
zində gəmilər iki dəfə birləşmişdir. Gə- 
milərin birləşmiş vəziyyətdə ümumi uçuş 

müddəti 46 saaf 36 dəq.-dir. EPAS-da uçuş 
zamanı "süni Günəş tutulması” (Günəş 

tacının və kosmik aparatı əhatə edən qız 
atm.-inin tədqiqinin yeni üsullarının eks- 
perimental yoxlanılması), “ultrabənövşəyi 
udulma” (kosmosda atm. oksigeni və azo- 
tunun könsenirasiyasının ölçülməsi): “zo- 
nayaradan göbələklər” (kosmik uçuş amil- 

lərinin - çəkisizliyin, artıq yüklənmənin, 
kosmik şüalanmanın əsas bioloyi ritmlərə 
təsirinin öyrənilməsi): “mikroblar müba- 
diləsi" (kosmik uçuş şəraitində gəmi heyəti 
arasında və müxtəlif gəmilərin heyətləri 
arasında mikroorqunizmlərlə mübadilə 
şəraitinin və xarakterinin təyin edilməsi): 
“universal soba” (metal və yarımkeçirici 
materiallarda bəzi mctallurii və kristallo- 
kimyəvi proseslərə çəkisizliyin təsirinin 
aydınlaşdırılması) kimi eksperimentlər 
aparılmışdır. “Soyuz-19” kosmik gəmisinin 
ümumi uçuş müddəti 5 sutka 22 saar 31 
dəq., “Apollon” kosmik gəmisinin isə 9 
sutka 1 з0аг 28 dəq. olmuşdur. 
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EPENDİMA 

EPENDİMA (qədim yun. zövöunia — üst: 
geyim) - heyvanların və insanın beyninin 
hüceyrələri: sinir sistemində sərhəd, istinad 
və sekretor funksiyalarını yerinə yetirir, 

neyroqliya tipi. E. erkən embriogenezdə 
sinir borucuğu hüceyrələrindən diffe- 
rensiasiya olunur. E. hüceyrələri (epen- 
dimositlər) onurğa beyni kanalının və baş 
beyin mədəciklərinin divarlarını örtür. 
Onların cismi uzanmış olur, sərbəst ucunda 
kirpikciklər var, bu kirpikciklərin vurması 
onurğa beyni mayesini dövr etdirir. Epen- 
dimositin əks ucundan beynə uzun, şa- 
xələnən çıxıntılar uzanır. 3-cü beyin mə- 
dəciyi divarlarının E.-sının (onun hüc 

rələri tanisitlər adlanır) beynin yanaşı na- 
hiyələri neyronları ilə onurğa beyni mayesi 
və hipofizin qapı sistemi damarları arasında 
bioloyi aktiv maddələrin mühadiləsini 

həyata keçirdiyi güman olunur. Е.-пип pa- 
tologiyalarına ependimioma - E. hüc: 
lərindən inkişaf edən şiş aiddir və çox 
hallarda beynin 4-cü mədəciyində lokal- 
laşır 
EPEYROGENEZ - bax Yer qabığının 

ehtizazi hərəkətləri. 

EPİ... (yun. erı - yanında, üstündə, sonra) 

üstündə olmaq (məs., epidermis), davamı 
olmaq (məs., epigenez) mənalarını bildirən 
mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi 
EPİDAVR (Ел(баорог) – Peloponnesdə, 
Saronikos körfəzinin sahilində qədim yu- 
nan şəhəri (xarabalıqları qalmışdır). E.-ın 
yaxınlığında çoxsaylı heykəllərlə (hazırda 

ydə və Afinada Milli arxeolo- 
uzeyində saxlanılır) bəzədilmiş 
əbədi olan (е.ә. 380 il) Asklepi 

ibadərgahı, Abaton (yunan məbədində 
7), Artemida məbədi (hər ikisi e.ə 
illərə aiddir): müqəddəs sahədən 

lion, palestra (gimnastika mək- 

təbi), kataqoti (qonaq evi), teatr (e.ə. 350- 

330) memar Kiçik Poliklet) yerləşir. 
EPİDAVR ORQANİK STATUTU — 
1822 ilin yanvarında Epidavr yaxınlığında 
Piadu adlı yerdə Xalq Məclisi tərəfindən 
Yunanıstan milli azadlıq inqilabı (1821- 
29) gedişində qəbul olunmuş birinci yunan 
konstitusiyası, E.o.s. Yünanistanı müstəqil 
dövlət elan edir və respublika idarəçilik 
formasını müəyyənləşdirirdi. B.Britaniya, 
Fransa və Rusiyanın imzaladığı London 
protokolu (1830) ilə ləğv edilmiş, Yunanıs- 
tanda monarxiya idarəçilik üsulu bərpa 
olunmuşdu. 
EPİDEMİK HEPATİT - bax Virus Ле- 

patiti. 
EPİDEMİK OCAQ - epidemiologiyada 
istifadə olunan anlayış: infeksiya törədicisi 
mənbəyinin (xəstənin və ya mikrobgəz- 
dirənin) olduğu və yoluxucu amili ətraf- 
dakılara yoluxdurma təhlükəsi olan ərazi: 
E.o--in sərhədi infeksiyanın xüsusiyyətləri 
və xəstəliyin yayılmasına səbəb olan kon- 
kret şəraitlə mi ən edilir. Səpgili ya- 

talaqda Е.ә. – xəstənin mənzili (başqa 
hallarda — yataqxana, kazarma, yaşayı 
məntəqəsi və s.), onunla görüşən şəxslər, 

üzərində yoluxmuş bitlərin olduğu ehtimal 
edilən əşyalar: qızı/ca zamanı — mənzil, 
uşaq müəssisəsi və s., yəni xəstənin olduğu 
yer və onunla təmasda olan şəxslərdir. E.o. 
tək-tək və çox sayda — kollektivdə (sinif, 
müəssisə, ev və s.) bir neçə xəstələnmə 
halının baş verməsi zamanı müşahidə edilə 
bilər. İnfeksiya törədicisi mənbəyinin zə- 
rərsizləşdirilməsindən (mas., xəstənin hos- 
pitalizasiyasından), xəstə ilə təmasda olan 

şəxslər arasında xəstəliyin (inkubasiya 
dövrünün maks, müddəti nəzərə alın- 

maqla), mikrobgəzdirənlərin olmaması 
müəyyənləşdirildikdən, dezinfeksiya (de- 

Epidavrda antik teatr. 
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zinseksiya, deratizasiya) apurıldıqdan sonra. 
E.o, ləğv edilmiş hesab olunur. 
EPİDEMİK PAROTİT - bax Parorit. 
EPİDEMİK UŞAQ İFLİCİ – bax Ро- 
liomielit. 
EPİDEMİOLÖGİYA (елибеуа 26. 
Aoytyya) - ЫЫЫ elminin kütləvi xəstəliklərin 
səbəbini, başvermə və yayılma qanuna- 
uyğunluqlarını öyrənən, həmçinin onlara 
qarşı profilaktika və mübarizə tədbirləri 
işləyib hazırlayan sahəsi. Xəstəliyə tutu- 
lanların şəhərdən çıxarılması, xəstə və ölən 
şəxslərə məxsus əşya, geyim və s. yandırıl- 
ması (məs., Aşşur çarlığında, Babilistanda), 
xəstəlikdən sağalanların yeni yoluxanlara 
qulluq göstərməyə cəlb edilməsi (Qədim 
Yunanıstanda), cüzamlı xəstələrin ibadət 
yerlərinə, çörəkxanaya getməsi, su quyu- 
Tarından istifadənin qadağan edilməsi kimi 
epidemiyalarla mübarizə tədbirləri hələ 
qədim dünya təbabətinə məlum idi. 14 
əsrdə Avropada karantin tətbiq edilməyə 
başlandı. 

Bir elm kimi E.-nın banisi yoluxucu 
xəstəliklər haqqında təlimi yaradan, italyan 
həkim D.Fırakstoro (16 əsr) hesab edilir. 19 

əsrin sonu – 20 əsrin əvvəllərində bir çox 
infeksion xəstəliklərin törədicisinin kəş- 
fi, görkəmli mikrobioloqlar L.Pasterin, 

R.Koxun, İ.İ.Meçnikovun və b.-nın təd- 
qiqatları Е. predmetinin obyektiv öyrə- 
nilməsi üçün imkan yaratdı və”onun elmi 
fənn kimi formalaşmasına səbəb oldu. İlk 
E, kafedrası 1920 ildə Odessada, taunun 
təbii ocaqlılığı haqqında təlimin yaradıcısı, 
Sovet İttifaqında E. üzrə ilk dərslik (1927) 

D.K.Zabolotni tərəfindən yaradılmışdır. 
Keçmiş SSRİ-də E.-nın bani- ləri, həmçinin 
infeksiyaların ötürülmə mexanizmi haq- 
qında təlimi yaradan, D.K.Za-bolotnının 

şagirdi L.V.Qromaşevski, Y.N. Pavlovski, 

K.İ.Skryabin və b. hesab olunur. 
İnfeksion xəstəliklərin müasir E.-sı 

aparıci-epidemik proses haqqında təlimdir: 
onun elementləri (şərtləri) infeksiya mən- 
bəyi, törədicilərin ötürülmə mexanizmi, 
kollektivin həssaslığı, ətraf mühitin sosial 
və digər amillərindən asılı olaraq xəstə- 
liklərin yayılma qanunauyğunluğudur. E.- 
da epidemioloyi müayinə, mikrobioloyi, 
sanitariya və digər tədqiqatlar, epidemi- 
yaların tarixi-müqayisəli öyrənilməsi, 
tistik analiz və eksperimental üsulların 
daxil olduğu kompleks metodlardan isti- 
fadə sayəsində E.-nın inkişafı mikrobio- 

logiya, virusologiya, parazitologiya, im- 
münologiya, gigiyena, habelə infeksion 
xəstəliklərin klinikası kimi tibb elmi sa- 
hələrinin nailiyyətləri ilə əlaqələndirilir. 

Epidemiololi praktikada peyvəndlərin, de- 

və həmçinin infeksion xəstəliklər çərçi- 
vəsindən kənarda da tətbiq olunur. Bu, 

və infeksion xəstəliklərin profilaktikasın- 
dakı nailiyyətlərlə, epidemioloyi metodların 
daha geniş tətbiqi imkanı ilə bağlıdır. Ürək- 
damar, onkoloii, sinir-psixi və bəzi digər 
xəstəliklərin kütləvi yayılması onların 
yayılma qanunauyğunluğunun öyrənilmə- 
sinə dair elə yanaşma tələb edir ki, əvvəllər 
bu, yalnız infeksion xəstəliklərə şamil 
Ona görə də 20 əsrin 50-ci illərindən “E.” 
termini kardiologiyanın, onkologiyanın, 
psixiatriyanın, endokrinologiyanın və 5. 
müvafiq bölmələri ilə əlaqədar olaraq da 
işlədilir. ед) 

“x EPİDEMİOLOVİ MÜAYİNƏ – epide- 
miologiyanın infeksion xəstəliklərin baş- 
vermə və yayılma səbəblərini, onların ləğv 
edilməsinin ən effektiv tədbirlərini aşkar 
etmək üçün istifadə olunan tibbi tədbirlər: 

kompleksi. E.m.-nin vəzifələri infeksiya 
mənbəyinin (mənbələrinin) və onun eh- 
timal olunan yayılma yollarının aşkarlan- 
masi, kollektiv immunitetin vəziyyətinin 
təyini, mənzilin, evin, yaşayış məntəqəsinin 
sanitariya vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, 
xəstəliyin baş verməsinə və yayılmasına 
səbəb olan sosial, təbii və məişət amil- 

lərinin müəyyənləşdirilməsi konkret şə- 
raitdə baş verən xəstəliyin ləğvinə, habelə 
həmin epidemik ocaqda (bax Epidemik 
ocaq) xəstəliyin yayılmasının qarşısının 
alınmasına dair daha təsirli tədbirlərin 
seçilməsindən ibarətdir. E.m.-ni həkim- 
epidemioloq və ya epidemioloq köməkçisi 
= feldşer aparır. Bir sıra hallarda E.m.-yə 

həmçinin gigiyenist-mütəxəssislər (suyun, 
qida məhsullarının qiymətləndirilməsi), 
zooloqlar və entemoloqlar (təbii ocaqlı 
xəstəliklər olduqda) da cəlb edilə bilər. 
E.m. zamanı yoluxma mənbəyini təyin 
etmək, xəstə ilə bütün təmasda olanları 
aydınlaşdırmaq və inkubasiya dövrü müd- 
dətində onların üzərində tibbi müşahidə 

aparmaq əhəmiyyətlidir. Ocağın yoxlan- 
ması və sanitariya müayinəsi sanitariya- 
məişət şəraitinin qiymətləndirilməsinə və 
infeksiyanın mümkün ola bilən yayılma 
yollarının aşkarlanmasına imkan verir. 

E.m. zamanı evdə məskunlaşma sıxlığı, 
xəstələrin mövcudluğu, əhalinin sanitariya 
səviyyəsi, infeksiya keçiricilərinin olma 
ehtimalını, zoonoz xəstəlik mənbəyi sa- 

in və s: və- 
yılan heyvanların, su təchizatının, ayaq 
yollar çirkab qəbulediciləri zo 

heyvanların 
yoluxuculuğunun aşkar edilməsinə imkan 
yaranır. Entomolofi müayinə canlı infek- 
siya keçiricilərinin (həşəratlar və gənələr) 
növünü və yayılmasını, epizootoloyi müa- 
yinə heyvanlar (vəhşi və ev heyvanları) 
arasında epizootiyanın aşkarlanmasını tə- 

min edir. E.m. apardıqda epidemioloyi müa- 
yinə kartası doldurulur. 

EPİDEMİYA (epi... * берос - xalq) - 
insanın hər hansı bir infeksion, yaxud 
invazion xəstəliyinin məlum ərazidə adi 
(sporadik) xəstələnmə səviyyəsindən xey- 

liartıq yayılması. İnfeksion xəstəliklərin 
yüksək yayılma səviyyəsi biolofi və sosial 
amillərlə bağlıdır. E.-nın əsasında epidemik 
proses, yəni infeksiya törədicisinin fasiləsiz 
ötürülməsi, həm də kollektivdə ardıcıl in- 
kişaf edən və qarşılıqlı əlaqəli yoluxma 
halının fasiləsiz. zənciri (xəstəlik, bak- 
teriyadaşıyıcısı) dayanır. Bəzən xəstəli- 

yin yayılması pandemiya xarakterli olur, 
müəyyən təbii, yaxud sosial-gigiyenik 
şəraitlərdə xəstələnmənin nis- bətən yüksək 
səviyyəsi məlum ərazidə uzun müddət 
qeydə alına bilər. E. xəstəliyin kütləviliyi, 
xəstəliyin yoluxma yollarının ümumiliyi və 
çoxluğu, inkubasiya dövründə xəstəliyin 
baş verməsinin eyni vaxta təsadüf etməsi 
və fasiləsizliyi, xəstəliyin ayrı-ayrı hal. 
larında ərazi yaxınlığı ilə səciyyələnii 
termini bəzən infeksiya törədicisinin ya- 
yılmasının əsas yollarını qeyd etmək üçün 
istifadə olunur, məs., süd, qida E.-sı, 
həmçinin E.-nın olub keçdiyi yer, məs., 
məktəb E.-sı, E.-nın meydana çıxmasına хә. 
davam etməsinə həm təbii şəraitdə gedən 
proseslər (təbii ocaqlar, epizootiyalar və s.), 
həm də, əsasən, sosial amillər (kommunal 
abadlığın, məişət şəraitinin, səhiyyənin 
vəziyyəti və s.) təsir göstərir. Xəstəliyin 

xarakterindən asılı olaraq E, dövründə 
yoluxma, əsasən, qida və su qabulu zamanı 
(dizenteriya və qarın yatalağında), hava- 
damcı yolu ilə (qripdə), transmissiv yolla 
(malyariya və yatalaqda) ola bilər. E.-nın 
öyrənilməsi, onunla mübarizə üsullarının 
işlənib-hazırlanması ilə epidemiologiya 
məşğul olur. 

EPİDERMİS (epi... = derma) - məməli- 
lərdə dərinin xarici qatı. Çoxtəbəqəli epiteli 
törəməsidir. Qalın dəridə (tüklə örtülmə- 
yən) E. derma üzərində yerləşən və əsasən, 

ibarətdir: bazal, tikanlı, dənəvər, parlaq və 
buynuz, Nazik dəridə (tüklə örtülmüş) 
parlaq qat olmur, dənəvər qat kəskin na- 
zikləşir. Е. daima yeniləşir. Belə effekt 
spesifik çevrilmələrlə və keratinositlərin tə- 
bəqələşməsi gedişində onların dərin qat- 
lardan xaricə miqrasiyası ilə əlaqədardır. 
Laylanan pulcuqlarla birlikdə dərinin sət- 
hindən kimyəvi və patogen agentlər 
də kənar edilir. Onda bəzi immunitet kom- 
ponentləri də olur. 

Bazal qat. Normada epidermisin 
regenerasiya prosesini bazal qat təmin 
edir, lakin tikanlı qat zədələndikdə, kambial 
funksiyanı da öz üzərinə götürür. Bazal 
keratinositlərlə təmsil olunma desmosom- 
larla bağlıdır. Onlar bilavasitə polidesmo- 
somlarla əlaqədar olan bazal membran 
üzərindədir və nazik dəridə silindr, qalın 

dəridə oval formasındadır. Bazal qatda 

ümumi sahəli orqanellər dəsti, dayaq şəbə- 
kəsini formalaşdıran tonofilamentlər, tono- 

fibrillər, habelə melanosomlar var, Me- 

lanosomlar ultrabənövşəyi şüaların təsirin- 

dən qoruyan mehanin qranulalardır, kera- 
tinositlər melanositlərdən əmələ gəlir. 
Bazal keratinositlərin bir hissəsi kambi 

hüceyrələridir. Bazal qatda keratonositlər- 
dən və melanositlərdən başqa digər hücey- 
rələr də olur. Bunlar Langerhans, Merkel, 

Qrinşteyn, epidermaldaxili T-limfosit hü- 
ceyrələrdir. Nadir hallarda qranulositlər və 
tosqun hüceyrələrə təsadüf edilir. 

Tikanlı qat. On хә daha artıq sı- 
rada yerləşən tikanlı keratinositlərdən 
əmələ gəlir. Alt sıralarda Langerhans hü- 

Epidermisin quruluşu: / - buynuz qat, 2 - parlaq 
qat: 3 - dənəvər qat, 4 – tikanlı qar: 5 - bazal qat, 
6- derma: 7 ölü keratinositlər, $ - canlı hücey 

rələr, 9 - melanosit: /0 - bölünən keratinosit 
b 11.- həssas sinir ucları (sütun hücey 



EPİDERMOFİTİYA 

ixtisaslaşmış elementlər də = ağızcıqların 
qapayıcı hüceyrələri, vəzili, həssas, örtücü 
tükcüklər (trixomalar): hidatodlar, motor 
hüceyrələri və s. formalaşır. Xarici hüceyrə 
divarının məsamələri və pektin lifləri va- 
sitəsilə E. su və qida maddələri üçün ke- 
çiricidir (bitkinin kökdənkənar qidalan- 
ması). E. bitkinin daxili toxumalarını qu- 
rumaqdan, mexaniki zədələnmədən, infek- 
siyanın daxil olmasından qoruyur, ağız- 
cıqlar sistemi vasitəsilə qaz mübadiləsini və 
bitkinin transpirasiyasını tənzimləyir. Б. 
hüceyrələrində fitonsid xassələrə malik 
olan qlikozidlər, aşı maddələri və alko- 
toidlər toplanır. Vəzili tükcüklər efir yağ- 
lari, qatranlar, seliklər əmələ gətirir. Ör- 
tük telləri bitkinin normal fəaliyyəti üçün 
lazım olan fitohormonlar, fermentlər sintez 

edir. 
Əd: Mupoenanon ЕА. Структура и фун- 

ceyrələrinə təsadüf edilir. Tikanlı kerati- 
nositlərdə xarakterik çıxıntılar — “tikanlar” 
olur. və bunun köməyilə onlar bir-birinə 
bağlanırlar. Ümumi sahəli orqanellərdən 
başqa membranla əhatə edilən, şəklini 
dəyişmiş lizosomlar — keratinosomlar (0d- 
land qranulaları) və nüvə ətrafinda kon- 
sentrik sıxlaşma əmələ gətirən şəklini də- 
yişmiş tonofibrilyar aparat vardır. Onun 
funksiyası mexaniki yolla hüceyrə nüvəsini 
zədələnmədən qorumaqdır. 

Dənəvər qat Dəriyə paralel 1-2 
sıralı uzanmış hüceyrələrdir. Orqanellərin 
sayı azalır, sitoplazmada tonofibrillərlə 
iğlanmış keratogialin qranulalar olur. 

Burada, həmçinin, keratonosomlar. var. 
Qranulaların içindəkilər dənəvər qatın üst 

sıralarına çıxır və lövhəşəkilli strukturlar 

yaranır. Belə strukturlar hidrofobdur və 

suyun lazım olan qata keçməsinə yol ver- 
mir. Həmçinin keratolinin və filaqrin sin- 
tezi başlanır, onların hesabına keratogialin 

gəlməklə epitelinin sonrakı buynuz- 
laşması baş verir. 

Parlaq qat. Hü 
roskopiyası zamanı aşkar 
açıq-çəhrayı rəngdə homogen zolaq kimi 

ими епидермиса листа покрытосеменных рас- 
тении. Л..1974. 

EPİDERMOFİTİYA (epidermis “ ...yun. 
хпјутоу - bitki, göbələk) – ifrat yoluxucu 
infeksion dəri xəstəliyi. Törədicisi der- 
matofiton cinsindən olan göbələklərdir. 
Əsasən, təbii büküş (qoltuqaltı, qasıq) na- 
hiyəsindəki dəri örtüklərinin, habelə ayaq 
nahiyəsi dərisinin və dırnaq valının zədə- 

funksiyası daşıyır, canlı hüceyrəsi yoxdur. lənməsi ilə xarakterizə olunur. E.-nın tö- 

Sitolemləri interdigitasiyalı birləşən ölmüş rədiciləri təbiətdə geniş yayılmışdır. Bu 
buynuz pulcuqlardan törədicilər üçün daha komfort şərait yüksək 

nəmlik və isti iqlimdir. Ona görə də ən çox 
tropik və subtropik ölkələrdə rast gəlinir. 
Gənclər və orta yaşlı kişilər bu xəstəliyə 
daha tez-tez yoluxurlar, 

əmə 

nin işıq mik- 
İmir və bu qat 

görünür 
Buynuz qat. Buynuz qat müdafiə 

keratinositlərdən 
əməl 
niki 

patogen agentlər üçün yaxşı baryerdir. Bəzi 

lir. Buynuz qatın qalınlığı mexa- 
inlikdən asılıdır. Normadan çox 

məlumatlara görə tamlığı pozulmayan dəri 
örtüyü (çatsız, kəsiksiz və s.) 2000000 От: Е. ilə xəstələnmə zamanı düzgün və 
müqavimətə malik olur. vaxtında müalicə aparıldıqda nəticələr müs- 

Dərinin birləşdirici toxuma qatına yaxın bət olur. Bu xəstəlikdən sonra immunitet 

yerləşmiş Е. təbəqələrinin hüceyrələri si- inkişaf etmir və ona görə də insanlar tək- 

lindr və ya kubşəkillidir, səthə doğru тагәп xəstələnə bilərlər. Xəstəlik yay döv- 
getdikcə onlar daha da yastılaşır, kera- ründə kəskinləşmələr verməklə xroniki 

tinləşməyə məruz qalır və altdakı təbəqələr şəkil alır. E.-ya daha həssas olan risk qrup- 
hesabına həmişə yenilənən buynuz tə ları: isti sexlərdə çalışan fəhlələr, hamama, 

radırlar, E.-in möhkəmliyi onun hücey- hovuza tez-tez gedənlər, yaxud bu müəs- 
rələrində tonofibrillər = liflər yaradan fib- sisələrin işçiləri: isti, rütubətli iqlimi olan 
rilyar zülalların olması ilə təmin edilir. regionların əhalisi, aşağı immunitetli şəxs- 
Е.4п regenerasiyası, əsasən, böyümə təbə- lər, onkoloyi xəstələr, ürək-damar sistemi- 
qəsində olan hüceyrələrin bölünməsi h nin xroniki xəstəliyi olanlar, endokrin sis- 
sabına baş verir (bax Dəri), Bitkilərdə Е. temində funksiya pozuntuları (tireotoksik 
(epiderma, qabıq) bütün cavan zoğ, ur, şəkərli diabet) olan şəxslər: vərəm: piy- 
meyvə və toxum orqanlarında ilkin tək- 
təbəqəli səfhi toxumadır. Е. hüceyrələri 

lənmə, dərinin tamlığının tez-tez pozulması 
(çatlar, sıyrıntı, cızıq). 

cədvəl formalı, hüceyrə arakəsmələri ol- Etiologiyası. Е.-пип 2 əsas forması 
mayan, qalınlaşmış xarici divarlı, səthi ayırd edilir: qasıq E.-sı və ayaqların E.-sı 
kütikula ilə örtülmüş, çox zaman mum Qasıq E.-sının törədicisi - Fpidermoplhyton 
bürüncəkli, canlı və ya ölmüş tükcüklərlə 

(günəş şüalarının bir hissəsini əks etdirən 

ekran rolunu yerinə yetirir) qapanmış olur. 
Əsas təktipli E. hüceyrələri arasında yüksək 

inguinate, ayaqların E.-sının törədicisi - 
Trichophyton mentogrophytes-dir. Bu gö- 
bələklər antropofildirlər, yəni ancaq in- 
sanlarda parazitlik edirlər. Göbələk in- 
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feksiyası ilə yoluxma xəstə insandan aşa- 
ğydakı vasitələrlə keçir: 

– xəstələrin dərisinin zədələnmiş oca- 
ğından epidermisin pulcuqlarının, yəni 
buynuz qatının düşdüyü məişət əşyaları 
(yeməkxana ləvazimatı, mebel əşyaları, 

döşəmə): 
– şəxsi əşyalar (alt paltarları və yataq 

ağları, çəkələk və ya digər ayaqqabılar, 
məhrəba, hamam lifi): 

- idman zalındakı örtük və digər idman 
avadanlıqları: 

— ictimai duşxanalarda, hamamlarda, 
hovuzlarda su vasitəsilə, 

Qasıq E.-sı zamanı zədələnmə 

ocaqları qasıq, sarğılararası büküş, süd 
vəzisi və qoltuq nahiyəsi dərisində lokal- 
laşır. Bununla yanaşı, proses gövdə, ətraf- 
har, cinsiyyət üzvü və başın tüklü hissəsinin 
dərisini də əhatə edə bilər, Bəzən xəstəlik 
ovucu da tutur. Xəstəlik aydın bilinən 

iltihab şəklində keçir. Dəridə olan ocaqlar 

sağlam dəridən dəqiq surətdə ayrılmış açıq 
qırmızı dairəvi ləkələrlə təmsil olunur, 
Ləkələr bir-birinə qarışmağa meyil göstərir. 
Ocaqların mərkəzində kənarları qabarcıq- 
larla, irini olan qovuqeuqlarla, qartmaq və: 
eroziyalarla sıx örtülmüş ağımtıl qabıq- 
vermə görünür. İltihabi proses güclü gi- 
cişmə və yandırma ilə müşayiət olunur. 

Ayaqların E.-sı zamını sürtül- 
müş formada iltihabi proses zəif əlamət- 
lərlə xarakterizə edilir. Mütləq dördüncü 
barmaqlararası aralığın zədələnməsi ilə 
barmaqlararası büküşlərdə cüzi qabıq so- 
yulma görünür. 

Skvamoz-hiperkeratotik formada sağ- 
lam toxumadan kəskin surətdə ayrılmış 

göy-qırmızımtıl rəngdə kiçik düyüncüklər 
meydana çıxır. Səpmələrin mərkəzi ətra- 
finda dərinin buynuz qatının nəzərə çar- 

pacaq dərəcədə laylanması, altında isə 
şəffaf mayc ilə dolu qovuqcuqlar olan 
bozumtul-ağ rəngli pulcuqlar müşahidə 
edilir. Xəstəliyin şiddətlənməsi ilə ocaqlar 

bütün ayaq səthini zədələyərək bir-birinə 
qarışır və ətrafların yan səthlərinə keçir. 
Barmaqlararası hissədə dəri ağarır, qabığı 
soyulmağa və bərkiməyə başlayır. Son- 
radan dərinin rəngi saralır, səthi isə bərk 
döyənəyi xatırladır. 

İntertriginoz formada proses 3, 4 və 5- 
ci barmaqlararası aralıqlarda lokallaşır. 
Ocaqlar qırmızı rəngdə və səthi yaş, yaralı, 
eroziyalı olur. Çox vaxt kifayət dərəcədə 
dərin çatlar əmələ gəlir və onlar qanamağa 
başlayır. Proses çoxlu ağrı, yanğı hissi və 
gicişmə ilə müşayiət olunur. 

Dishidrotik formada рәпсәдә çoxlu 
sayda maye ilə dolu kiçik qovuqcuqlar 

Ы) 
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edirlər. 
Dırnaqların E-si Çox vaxtayaq- 

ların birinci və yaxud beşinci barmağı 
zədələnir. Dırnağın daha qalın yerində 
sarımtıl ləkələr və zolaqlar görünməyə 
başlayır, onların ölçüsü getdikcə böyüyərək 

tədricən bütün dırnağı əhatə edir. Sonradan 
dırnaq qalınlaşır, sarımtıl, kövrək olur və 
dirnaq yatağından ayrıla bilir. 

Diaqnostikası. E.-nın bütün for- 
malarında diaqnozu dəqiqləşdirmək (Ы 
əvvəlcə ümumkliniki laborator analizlər 
(qanın və sidiyin ümumi analizi, qanda 
qlükozanın miqdarı, qanın biokimyəvi gös- 

iciləri) aparılır. Sonra spesifik müayinə 
üsullarından istifadə olunur. 

Müalicəsi, Qasıq E.-sı zamanı gö- 
bələk əleyhinə müxtəlif sürtmə dərman- 
lar — ketokonozol, klotrimazol kremləri 
gündə 2 dəfə olmaqla, oksikonozol kremi 
gündə 1 dəfə, terbinafin, naftifin zədə- 
lənmiş nahiyələrə gündə 2 dəfə sürtülür. 
Müalicə kursu 3-5 həftə davam etdirilir. 
Mühüm iltihabi proses olduqda qlükokor- 
tikosteroid məlhəmi, antihistamin prepa- 
ratlar (suprastin gündə 2 dəfə, 5-7 gün 
ərzində), iltihab əleyhinə qeyri-steroid 
preparatlar (diklofenik, ibuprofen) istifadə 
edilir. Sağalmanın kriterisi mənfi mik- 
roskopik nəticənin alınmasıdır. 

Ayaqların E.-sında aydın iltihabi proses 
zamanı zədələnmiş ocaqlar rezorsin və ya 
kalium-permanqanat məhlulu ilə işlənilir, 
qovuqcuqların örtüyü iynə ilə deşilir və ya 
qayçı ilə kəsilir, bundan sonra anilin bo- 
yayıcı məhlulları (brilyant yaşılı, fukarsin) 
istifadə olunur və yerli olaraq göbələk 
əleyhinə preparatlar (ketokonazol, klotri- 
mazol, oksikonazol) sürtülür. 

Ağırlaşmaları E.-ya ikincili mik- 
roflora birləşərək yumşaq toxumanın irinli 
iltihabı baş verə bilər. 

Profilaktikası, Şəxsi gigiyena 
qaydalarının gözlənilməsi, ictimai duşxa- 
naların, hamamların, hovuzların müntəzəm 
dezinfeksiyası, risk qrupuna daxil olan 
şəxslərin profilaktik müayinəsi, xəstəliyin 
vaxtımda aşkar edilməsi və müalicəsi, sani- 
tariya maarifinin aparılması ilə həyata keçi- 
rilir. 

EPİDİAPROYEKTOR - bax Fpidiaskop. 
EPİDİASKÖP (yun. epi – üstündə, ya- 
nında *- öiğ — içərisindən =... skop), 

epidiaproyektor — şəffaf (diapo- 
zitivlər və s.) və qeyri-şəffaf (с̧епуојјаг, 
rəsmlər, cədvəllər və s.) orifinallardan 
təsvirləri ekrana proyeksiyalamaq üçün 
optik cihaz. Təsvirlər ekrana 5-20 dəfə 
böyüdülərək proyeksiyalanır. Е. özündə 
diaproyektor ilə epiproyektor cihazlarını 
birləşdirir. Mühazirələr, məruzələr və s.-də 
illüstrasiyaların göstərilməsi üçün tətbiq 
edilir. 
EPİDİDİMİT (eri... = yun. ölövilo – xaya) 
= xaya artımının iltihabı: xayalıq na- 
hiyəsində iltihabi proses, hipercmiya, şiş- 
kinlik və ödemin təzahürü ilə səciyyələnir. 
E, ilə çox vaxt 15-dən 30 yaşa qədər, 
həmçinin 60 yaşdan sonra kişilər xəs- 
tələnirlər. Uşaqlarda nadir hallarda mü- 
şahidə olunur. Gedişinə görə kəskin və 

xroniki Е. ayırd edilir. 

Səbəbləri: infeksiya törədicisinin 
sidik kanalından bilavasitə toxumdaşıyıcı 

axacağa düşməsi, sidikburaxıcı kateterlərin 
istifadəsi, uretritin və prostatitin agırlaş- 

masr, əvvəllər keçirilmiş parotitdən (xəna- 

zirdən) baş verən ağırlaşma, çətinləşmiş 

sidik ifrazı (məs., adenoma zamanı): vərəm 
xəstəliyi zamanı ağırlaşma, 

Əlamətləri: spermada qanın ol- 
ması, xayalıqda ağrılı ödem, qızdırmalı 
vəziyyət, qarnın aşağı hissəsində və ya 
çanaqda diskomfort, qasıq ağrıları, zədə- 
lənmiş tərəfdə qasıq nahiyəsində yumşaq 
şişkinlik, xayalıqda kistanın (şişin) mey- 
dana çıxması, eyakulyasiya vaxtı, sidik 
ifrazı zamanı ağrı və ya yanğı, xayalıqda 
ağrı və onun defekasiya zamanı güclən- 
məsi, sidik kanalından (penisin başındakı 
dəlikdən) ifrazat, 

Diaqnostikası. Bunun üçün qanın 
ümumi analizi, xayalığın ultrasəs dopple- 
roqrafiyası, xayalığın skanir müayinəsi, 
xlamidioza və qonoreyaya görə testlər, 
sidiyin ümumi analizi və sidiyin mikro- 
floraya görə əkilməsi həyata keçirilir. 

Müalicəsi: antibiotiklər (siproflok- 
sasin, doksisiklin, cozamisin), immunomo- 
dulyatorlar, kəskin ağrılar zamanı qeyri- 
steroid iltihab əleyhinə preparatlar, fizio- 
terapiya (UYT), fiziki gərginliyin məh- 
dudlaşdırılması. 

Ağırlaşmaları. E.-in müalicəsi 
vaxtında, düzgün aparılmadıqda müxtəlif 
və xoşa gəlməyən ağırlaşmalar baş verə 
bilər, xayalıqda absesin, fistulun, qan çatış- 
mazlığı səbəbindən xaya toxumasının 
farktı daha ciddi ağırlaşmadır. Bəzi hal- 
larda proses xroniki şəkil alır. Toxum 
ciyəsi toxumasının zədələnməsi və ya: 
xayanın normal sekresiyasının pozulmasına 
səbəb olan autoimmun proseslər sonsuzluq 
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törədə bilər, Toxum ciyəsinin iltihablaşmış 
toxumasının çapıqlaşması spermatozoid- 

lərin zəruri yetişmə prosesini mümkünsüz 
edir, bu isə spermanın keyfiyyətini pisləş- 
dirir və ağır hallarda sonsuzluq əmələ 
gətirir (xayaların funksiyası saxlanıldıqda 
yumurta-hüceyrənin süni üsulla mayalın- 
masi mümkündür). Birtərəfli E.-in xayalı- 
Бил digər yarısına yayılması ikitərəfli E.-ə 
səbəb olur, 

Е.Ап müalicəsinə vaxtında başlanılsa, 
ağırlaşmalardan xilas olmaq asandır. Bu: 
nun üçün antibiotiklərlə müalicədən öncə 
analiz aparılması v: 

Profilaktikası. Xəstəyə erkən 
mərhələdə diaqnoz qoyulması əhəmiy- 
yətlidir. Təhlükəsiz seks praktikası E.-in və 
cinsi yolla yayılan xəstəliklərin qarşısını 
alır. Qısa vaxt ərzində ardıcıl təkrarlanan 

cinsi əlaqələr və onanizm nəticəsində to- 
xum ciyəsinin saya əzələləri iltihablaşmağı 

meyilli olur. Həddindən artıq soyuma və ya 
immunitetin ümumi zəifləməsi çox vaxt 

şərti patogen mikrofloranın uretranın aşağı 
üçdə bir hissəsindən sidik axarı ilə yuxurı 
yayılması nəticəsində iltihabi xəstəlik, ilk 
növbədə uretrit baş verir. Uretrit vaxtında 

müalicə olunmadıqda infeksiya sidik kisə- 
sinə (sistit), prostat vəzisinə (prostatit), 
xayalıq orqanlarına (E. və orxit) və bəzən 
böyrəklərə yayıla bilər. Normada mikro- 
flora ancaq uretranın aşağı üçdə bir his- 
səsindədir, qalan bütün sidik-cinsiyyət 
sistemi steril olur, ona görə də prostatın 
sekretinin və eyakulyantın tapılmış mikro- 
florasının antibiotiklərə görə həssaslığının 
təyin edilməsilə bakterioloyi əkmənin apa- 
rilmasi vacibdir. 
EPİDÖT (yun. ezuöoröc - artırılmış) 
silikatlar sinfinin süxurəmələgətirən mi- 
neralı - Ca,FeAl,OlSİO, İSi,0: OH), 
Monoklinik sinqoniyada kristallaşır. Tək 
kristallar, radial şüalı, şüvüllü, kolvarı, sıx 
massiv aqreqatlar əmələ gətirir. Rəngi 
tərkibindəki dəmirin miqdarından asılı 
olaraq ağ-bozumtul, sarımtil-yaşıl, tünd- 
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yaşıl, yaşılımtıl və s. olur. Sərtliyi 6-7, 
sıxlığı 3380-3490 Ху/8. Şüşə parilılıdır. 
Metamorfik süxurlarda, xüsusilə yaşıl şist- 
lərdə və alçaq: temp-rlu skamlarda. rast 
gəlinir. Dəmir filizi skamnları üçün (Daş- 

ndə) xüsusilə xarakterikdir. Avstriya 
həmçinin Azərb.-da (Daş- 

rinin skamlarında) 
İsveçrə, Rusi 
kəsən və Gədəbəy 
yataqları var: 
EPİDURİT lepi... 4 son lat. dura (mater) 

sərt: beyin qişası, xarici irinli 
1 — epidural sahədə və, paximening 

onurğa beyninin sərt beyin qişası səthində 
kəskin və ya xroniki iltihabi proses. Əsa- 
sən, irinli ocaqdan (furunkul, abses və s.) 
qanla yayılan stafilokokk infeksiyası, ya 
onurğanın və s. osteomicliti, vərəmi z: 
infeksiya prosesinin bilavasitə epidural 
sahəyə keçməsi ilə şərtlənir. Adətən, kü- 

lar, temp-run artması, 
nməsinin simptomları 

rəkdə şiddətli a 
beyin qişaları zədə 
onurğa beyninin iltihabi ekssudat 

irinli) sıxılması əlamətləri — ətrafların pa- 
ezi, sidik kisəsi və digər çanaq orqanla- 

sliğının və funksiyasının po- 

(əsasən, 

əliyy 
licəsi: cərrahi ə keçir. Х 

dınca mikrob əleyhinə dər 

manların tətbiqi 
EPİFAUNA ( 
əthində, qaya ç 

ја) — qruntun 
larında, daşlar arasında 

iş halda, yaxud su dibində ya- 

ərək ii onurğasızlar, E.-ya bio: 

əmələ gətirən, qruntda sərbəst ya- 
(bəzi molyusklar), su dibində asta 

rünənlər (bir çox molyusklar, də: 

inlilar, polixetlər, bəzi xərçəngki 
milər, aktiniyalar və r çox başqaları) 

д Pİ: рк Ом Х (ер fenomen) – əsas 
ib, on edən və 

ona heç bir təsir göstərməyən ikinci də- 

ri bildirən fəlsəfi və psixoloyi 
İyuntarizmin bəzi nüma- 

uru Е. - şüursuz dünya iradə- 
aləti kimi: nəzərdən keçirmişlər 

Tartman, Nitsşe). Şüuru və psixoloyi 

disələri bütünlüklə E.-ə bağlamaq vulqar 
er və biheviorizm üçün də sə 

yyəvidir. 
EPİFENOMENALİZM psixoli ada 

rə, psixika insanın həyat və 
eç bir rol oynamır, yalnız 

əri (beynin fiziololi proses- 
edir. "E” terminini 17 əsr 

gilis filosofu T. Hobbs təklif etmişdir. F 
psixikanı maddi aləmdən tamamilə fərq- 
ənən, ол 

edilm: 

asılı olmayan və onunla izah, 
ən xüsusi, lakin təsirsiz varlıq he- 

sab edir. E., adətən, psixikanın materiyanın 
inkişafından doğduğunu izah edə bilməyən, 

buna görə də psixikanın insan həyatındakı 
rolunu inkar edən mexanisizmlə uzlaşır. 
EPİFİLLUM (Epiphyllum) — kaktuskimi- 
lər fəsiləsindən bitki cinsi, Əsasında odun- 
caqlaşmış dəyirmi gövdəsi tədricən yastı 
yarpaqşəkilli, bəzən üçtilli, kənarları dişli, 
yaxud oyuqlu zoğlara keçən, kolcuq. Yar- 
paqları reduksiyaya uğrayıb kiçik pulcuq- 
lara çevrilmişdir. Uzun çiçək borusu olan 
qıfşəkili, tək-tək yerləşən çiçəkləri ağ, açıq- 
sarı rənglidir. Meksika və Cənubi Азпе- 
rikada 20-yədək növü məlumdur. Epifitlər 
kimi rütubətli və subtropik meşələrdə bitir 
Əsasən, hilosereus (Hylocereus) cinsinin 

kli növləri ilə E.-un çarpazlaşdırıl- 
ması yolu ilə alınan və adətən fillokaktus 
adlanan çoxlu sayda hibridləri yetişdirilir. 
EPİFİTLƏR (epi... yun. фугбу - bitki) 
başqa bitkilərin, başlıca olaraq ağacların 
gövdələri və budaqları üzərində yaşayan 
(yarpaqlar üzərində yaşayan epifillər bura 
aid deyil) və ətraf mühitdən (parazitlərdən 
fərqli: olaraq sahib bitkilərdən yox) qida 
maddələri alan bitkilər. Bütün bitki sinif- 
lərində rast gəlinir. E.-də havadan su və 
mineral duzları (tutmaq) udmaq üçün kök- 

Hüker epifillumu (Epipliyllum hookeri). 

lərdə “kök yuvası" adlanan süngər örtüklər 

(köklər bir-birinə hörülərkən toz və tökülən 
yarpaqlar ora dolur, köklərin qıdalanması 
üçün “torpaq” əmələ gəlir), yarpaqların 
daxili səthindəki tükcüklərin sorduğu su- 

yun toplandığı qıf-yarpaqcıqlar, qalınlaş- 
la, yarpaqların çox tüklənməsi 

və s. yi uyğunlaşmalar yaranmışdır. 

Təkamül prosesinə aid bu uyğunlaşmalar 
kölgəli, rütubətli meşələrin yaşayış şəraiti 

Ağacların gövdə və budaqlarında epifitlər: / – qılı 
(Platyeerium qiirsı): 2-- tillandsiya (Tillandsia us- 
neoides): 3, 4 - orxideya (Miltonia, Angraecum), 

EPİXLORHİDRİN —=— = — = ...————————————:::::700cCÇ. 

ilə əlaqədardır. Ağaclar üzərində məskən 
salan, alaqaranlıqdan işığa can atan E. hətta 
zəif hava cərəyan" ilə bir yerdən başqa yerə 
yayıla bilən xırda, yüngül toxumlu bitkilər 
ola bilər. 
EPİFİZ (yun. öriçüciç — artım, çoxal- 
ma)- l)əzgiləbənzər vəzi -cendo- 
krin funksiyası yerinə yetirən kiçik orqan: 
ara beyində hər iki görmə qabarına bərki- 
mişdir. Xaricdən birləşdirici toxuma kap- 
sulu ilə örtülmüş, ondan isə vəzinin da- 

xilinə trabekulalar gedərək E.-i paycıqlara 
bölür. E. bozumtul-qırmızı rəngli, insanda 
çəkisi 0,15-0,2 q olan tək törəmədir. Me- 

latonin, serotonin və adrenoqlomerulot- 

ropin hormonları hasil edir. Е. anatomik 
olaraq epitalamusa məxsusdur. Morfoloyi 
əlamətlərinə görə Е. hematoensefalik bar- 
yerdən sonrakı orqanlara aid edilir. E.-in 
insan üçün funksional əhəmiyyəti tam öy- 
rənilməmişdir. Onun sekretor hüceyrələri 
qana melatonin hormonu ifraz edir və on- 
dan serotonin sintez olunur, bu isə sirkad 

ritmlərin sinxronlaşdırmasında (“yuxu – 
ayıq qalma” bioritmləri) iştirak edir və 
ehtimal ki, bütün hipotalamo-hipofizar 

hormonlara, habelə immun sistemə təsir 
Adrenoqlomerulotropin aldos- 

teronun hasil olunmasını stimullaşdırır və 
onun biosintezi serotoninin bərpa olunması 
ilə həyata keçirilir. Boy hormonunun if- 
razını, cinsi inkişafı və cinsi davranışı, 
şişlərin inkişafını tormozlamaq, cinsi in- 
kişafa və seksual davranışa təsir E.-in mə- 
lüm funksiyalarına aiddir. Cinsi yetkinliyə 
çatdıqdan sonra melaton hasili azalır. 
İnsanda ümumsistem melatoninin 809/6-ә. 

qədəri E.-də hazırlanır. Parlaq işıq mela- 
tonin sintezini blokada edir. Suda-quruda 
yaşayanlarda işıq bilavasitə parietal gözə 
təsir göstərir. Quyruqsuz suda-quruda ya- 
şayanlarda Е. zəifləmiş şəkildə başın də- 

risi altında yerləşir. Onlardan fərqli olaraq 
məməlilərdə işıq E.-ə birbaşa keçmir. 
Məməlilərdə işığın Е.-ә təsiri fotoney- 
roendokrin sistemə daxil olan sinir yolları 
ilə yerinə yetirilir. Əsas işıq siqnalı re- 
tinohipotalamik yolla gedir. Bu isə torlu 
qişanın xüsusi işığa həssas qanqlioz hü- 
ceyrələrindən başlayır və hipotalamusda 

supraxiazmal nüvəyə (SXN) qədər gedib 
çatır. Digər yollar (bitişmə yeri nüvəsindən 
olan henikulohipotalamik və serotoniner- 
gik) bilavasitə SXN peysmekerlərin ak- 
tivliyini modullaşdırır. Gündəlik ritmə 

uyğun dəyişən SXN siqnalları hipotala- 
musun paraventrikulyar nüvəsinə verilir, 
Oradan isə onurğa beyninin intermedio- 
lateral sütunu tərkibində yuxarı boyun 
qanqlionuna qədər gəlib çatır. Simpatik 

göstərir. 

posfqanqlionar noradrenergik liflər E.-də 
melatonin sekresiya edən hüceyrələri in- 
nervasiyalaşdırır. Noradrenalin E. hücey- 
rələrindəki postsinaptik fi və 4, – adreno- 
reseptorlara təsir göstərir, onlar isə me- 
latoninin sintezi mexanizmini buraxır. 
İşıqla törənən SXN-in oyanması yuxarı 
boyun düyünü neyronlarında oyanma yox, 

tormozlarıma yaradır, müvafiq olaraq nor- 
adrenalin atmağı azaldır, E. isə bunun qar- 
şılığında melatonin sekresiyasını azaldır, 

Beləliklə, qaranlıqda melatonin sekresiyası 
güclənir, gündüz isə azalır. 

E.-in peptid ekstraktının preparatı epita- 
İamin adlanır, Müəyyən edilmişdir ki, epita- 
lamin heyvanllırda reproduktiv dövrün müd- 
dətini və ömrün orta uzunluğunu 2596 artırır. 

Е.Ап ən çox yayılmış patologiyası şiş- 
ləridir. Bəzən onun anadangəlmə anoma- 
İiyalarına da təsadüf edilir. 2) boruşəkilli 
uzun sümüklərin genəlmiş ucu. 
EPİFORA (qədim yun. öztçopü — bö- 
yütmə, şişirtmə) - paralel vahidlərin 

(misra, beyt, bənd, cümlə, ifadə vəs.) so- 
nunda eyni ünsürlərin təkrarlanmasın- 
dan ibarət ritorik fiqur. Adətən, anafora 
ilə qarşılaşdırılır. E.-da məqsəd bədii 

adəliliyini təmin etməkdir. 
ENETİK YATAQLAR - yerləş- 

süxurlardan sonra əmələ gələn faydalı 

qazıntı yataqları. Bu tip yataqlar adətən yan 

süxurları kəsən damar, linza, ştok və bo- 
rulardan ibarət olur. Yataqların mincral və 

kimyəvi tərkibi onların yerləşdiyi süxur- 
ların tərkibindən kəskin fərqlənir. Titan- 
maqnetit, xromit, platin, almaz və apatitin, 

həmçinin bəzi sulfidli mis-nikel filizlərinin 

maqmatik yataqları, keramika xammalının, 
mika, qiymətli daşlar, litium və berilin peq- 
matit yataqları: dəmir, mis, qurğuşun, sink 
və digər metal filizlərinin skam yataqları 

-a aiddir. E.y.-na aid edilən əlvan, na- 
dir, nəcib və radioaktiv metalların, həm- 

çinin kvars, баги, flüorit və asbestin hidro- 
termal damar və matasomatik yataqları 
daha geniş yayılmışdır. Dəmir, mis və uran 

filizinin infiltrasiya yataqları da E.y.-dır. 
EPİGENEZ (epi... * ... genez) – orqa- 
nizmlərin ardıcıl olaraq yeni orqanların 
əmələ gəlməsi yolu ilə rüşeymdən inkişaf 
etməsi haqqında nəzəriyyə. 

Epigenetik anlayışlar əsasən 17-18 əsr- 
lərdə preformizmlə mübarizədə əmələ gəl- 
mişdir (U. Harvey, İ. Büffon və xüsusilə 
KİF. Volf). Sitologiya və genetikanın uğur- 
ları sayəsində müəyyən olunmuşdur ki, 
orqanizmin inkişafı genetik informasiyanın 
olduğu cinsi hüceyrələrin mikrostrukturu 
ilə müəyyən edilir. K.Volfun əsərləri sa- 

yəsində (18 əsrin sonu) E. konsepsiyası 

qalib gəldi və embriologiyanın inkişafına 
Təkan verdi. 19 əsrin 70-80-ci illərində 
sitologiyanın müvəftəqiyyətləri E.-i təkzib 
edən irsiyyətə dair çoxlu konsepsiyanın 
meydana çıxmasına səbəb oldu. 19 əsrin 
sonunda inkişaf mexanikasının təşəkkülü 
vitalist xarakterli epigenetik nəzəriyyələrin 
bərpası ilə nəticələndi. 20 asrdə genetikanın 
meydana gəlməsi ilə yalnız xarici, yaxud 
qeyri-maddi amillərdən asılı olan tam yeni 
Törənən prosesin inkişafı haqqında primitiv 
anlayışlar əvəzinə, orqanizmlərin onto- 

genez qanunauyğunluqlarını müəyyənləş- 
dirən genetik informasiyalar təlimi yarandı 
EPİGENEZ (geologiyada) - süxur- 
larda sonradan gedən proseslər. Е. süxur- 
larda müxtəlif dəyişikliklərin və yeni 
mineralların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 
Yenidən kristallaşma, konkresiyaların bö- 
yüməsi, sementləşmə, hidratlaşma və s. 

proseslər E.-ə aiddir. E. radioaktiv, əlvan 
və nadir metalların xüsusi Fpigenetik ya 
taqlar qrupunu formalaşdırır. 
EPİXLORHİDRİN, 
epoksipropan, 
ran - üzvi birləşmə: 

dıcı 
б 

kəskin iyli, rəngsiz maye: t,, 

1-xlor-2 

xlormetiloksi 

57,07C 
R 2, suda az, üzvi həlledicilər. 

də yaxşı həll olur. E. adi temp-rda НС1 
ilə asanlıqla birləşərək 1.3-dixlorhidrin 

CICH,CH(OH)CH/Cİ əmələ gətirir. Az 
miqdarda qələvinin iştirakı ilə bir və ya bir 
neçə mütəhərrik hidrogen atomu olan bir- 
ləşmələrlə xlorhidrinlər 

RCH,CH(OHYCHVCI, 

МН, və ya aminlərlə 
RNHCH,CH(OH)CHŞCİ, 

(R-H, üzvi qalıq): 
duru qeyri-üzvi turşuların iştirakı ilə 

CHXOH)CH(OH)CH/Cİ, 

spirtlərlə sadə efirlər 
CICH,CH(OH)CH.OR, 

katalizatorun (piridin, amin və 5.) və ya 

FeCl5-ün iştirakında karbon turşuları ilə 
mürəkkəb efirlər: fenollarla turş mühitdə 

xlorhidrinin fenil efirlərini, qələvi mühitdə 
qlisidolun efirlərini əmələ gətirir. 1007C-də 

artq qələvinin təsirindən tədricən qliserinə 
çevrilir, E.-in bisfenol A. ilə kondensləş- 

məsindən dian epoksid qatranları alınır. 
E. qliserinin dixlorhidrinlərinin dehid- 

roxlorlaşmasından: allilxloridin 100“C-də 

Mo-li kompleks birləşmələrin iştirakı ilə 
üzvi hidroperoksidlərlə, məs., tret-butil- 

hidroperoksidlə epoksidləşməsindən alınır 
E, sintetik qliserin, epoksid qatranları, bir 
sıra iondəyişdirici qatranlar, epixlorhidrin 
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kauçukları istehsalında aralıq məhsuldur. 
E. asan alovlanır: tənəffüs yollarının selikli 
qişasını qıcıqlandırır, dermatitlər: törədir, 

qara ciyər və böyrəyi zədələyir. 
EPİK NƏĞMƏLƏR - bədii ədəbiyya- 
tin qədim və geniş yayılmış danrlarından 
biri: tarixi-qəhrəmanlıq mövzuları və mən- 

zum forma əsasında yaradılır. E.n. xalqın 
arzu və istəklərini, müxtəlif hadisələrə 
münasibətini, tərbiyəvi görüşlərini əks 

etdirir. E.n., bir qayda olaraq, çalğı alət- 
lərinin müşayiəti ilə oxunurdu. E.n.-in 

estetik mahiyyətini ilkin, “qızıl əsr” kimi 
xarakterizə olunan qəhrəmanlıq dövrü in- 
sanının, tarixi qəhrəmanların davranış və: 
əməllərinin ideallaşdırılmış təsviri və tə- 
rənnümü təşkil. edir. Bir sıra xalqların 
yaratdığı mənzum qəhrəmanlıq eposları 
(məs,, yunanların “İliada” və “Odisseya”sı, 
qədim island “Böyük Edda”sı, fransızların 
“Roland haqqında mahnı”si, almanların 
“Nibelunqlar haqqında mahnı sı, гиз. bi- 
linaları, qırğız "Manas”ı, “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanları və s.) E.n.-ə aid edilir. 
“Ayesta "da epik və lirik şeir və nəğmələrin 
rəngarəng nümunələri toplanmışdır. E.n. 
milli ədəbiyyatların epik-mənzum, İirik- 
epik forma və hanrlarının inkişafına təsir 
göstərmişdir. 
EPİK TEATR - Birinci dünya müharibə- 
sindən sonra Almaniyada В.Втех/ və b. 
tərəfindən işlənib-hazırlanmış dram for- 
ması, Ел. müəllifləri xəyali hərəkətlərə 

üstünlük verir, tamaşaçının şüuruna mü- 

raciət etməyə çalışırdılar, Е.:. bir-birilə 
kifayət qədər sərbəst surətdə əlaqəli olan 
səhnələrdən ibarətdir. Aktyorlar v 
yəti öyrənərkən, arqumentləri şərh edər- 

kən, sənədləri oxuyarkən hadisələrin 
dişini saxlayaraq, çox vaxt birbaşa 

tamaşa zalına müraciət edirdilər. Brext 

uzaqlaşdırma effektindən istifadəyə çalı- 
şaraq və emosional qavrayışı ikinci plana 
keçirərək, tamaşaçıları baş verənləri 
obyektiv qiymətləndirməyə sövq edirdi 
Aktyorlar öz aralarında və personaiları 
ilə məsafə saxlamaqla diqqəti rolun 
zahiri görünüşünə yönəldirdilər. 

20 əsrin ikinci yarısında bir çox gör- 
kəmli теј. (Fransada 1. ilar, İsveçdə İ.Berq- 
тап: İngiltərədə P.Bruk və b.) В.Вгехбп 

Ел, ideyalarını tətbiq etmişlər. 
EPİKANTUS (epi ...-- yun. xavtoç — 
gözün daxili bucağı), “monqol büküşü” - 
insanda göz bucağı nahiyəsində yuxarı göz 

dərisinin əmələ gətirdiyi və göz yaşı 
ат müxtəlif cür örtən büküş. E. 

monqol irqi vəzənci irqinin bəzi qrupunun 
nümayəndələri üçün səciyyəvidir. Bö- 

etmişdir: Ҝәмини 
tez-tez rast gəlinir. 
EPİKRİZ (yun. ezixpotç — mülahizə, 
qərar) - müalicə başa çatdıqda, yaxud onun 
müəyyən mərhələsində xəstənin vəziyyəti, 
xəstəliyin başvermə səbəbləri və: ə 
müalicənin əsaslandırılması və nəticəsi 
haqqında yazılı qərar, vacib tibbi uçot 
sənədi. Xəstəliyin gedişi xüsusiyyətlərin- 
dən və nəticəsindən asılı olaraq E.-ə xəs- 
tənin proqnozu, onun üzərində gələcək 
müşahidənin zəruriliyi haqqında qərar, 
müalicəvi-əmək tövsiyələri daxil edilir, 
Ölümlə nəticələnmə hallarında E.-də ölü- 
mün səbəbi göstərilir. Peşə sirrinin gözlə- 
nilməsi qaydası ilə əlaqədar E.-in məzmunu 
ancaq tibb işçiləri arasında başa düşüləndir. 

E-in növləri. E.-in tərtib olunma- 
sına zərurət xəstəni müşahidənin müxtəlif 
dövrlərində yaranır. Ambulator xəstənin 

tibb kartasında dispanserizasiya nəticələrini 
(ildə 1-2 dəfə) qiymətləndirərkən, həm- 

çinin xəstəni həkim nəzarət komissiyasına 

göndərdikdə və stasionara yerləşdirdikdə 
müalicənin davam etdirilməsinə zərurət 
olduğunu əsaslandırmaq üçün E. tərtib olu- 
nur, Uşağın inkişaf tarixində E. uşaq 1, 3 

və 7 yaşına çatdıqda, habelə 18 yaşlı ye- 
niyetmə böyüklər poliklinikasına köçürül- 
dükdə qeyd edilir. Stasionar xəstənin tibb 
kartasında (xəstəlik tarixində) E.-də onun 

stasionarda olmasının hər 10-14 günlük 

yekunları (mərhələ E.-i), xəstə stasionardan 
ayrıldıqda çıxma E.-i, onu başqa müalicə 

müəssisəsinə köçürdükdə köçürmə E.-i, 

xəstə öldüyü hallarda isə öləndən sonra Е. 

tərtib olunur və ona sonra patoloyi-ana- 
tomik Е. əlavə edilir. Müxtəlif növ Е.Аәг 
məzmununa və başlıca olaraq qərar his- 
səsinə görə fərqlənir. 
EPİKTET (Epiktetos — qul ləqəbi, hər- 
fən — “satın alınmış”) (təqr. 50-138) — yu- 
nan filosofu, stoik (bax Stoisizm). Neronun 
sevimli qullarından olmuş, sonralar azad 
edilmişdir. Stoik Musoni Rufun müha- 

zirələrini dinləmişdir. 89 ildə Domisian 
filosofları Romadan qovduqdan sonra Ni- 
kopola (Epir) köçmüş, orada Sokrardan 
nümunələr gətirərək, küçə mühazirələrində 
stoik əxlaqını təbliğ etmişdir, Sokrat kimi 
heç nə yazmamışdır, yoxsulluq içində yaşa- 
mişdir, E.-in fəlsəfi fikirləri şagirdi Arrian 
Flavi tərəfindən qeydə alınmışdır. E.-ə 
görə, insan istənilən şəraitdə – zənginlikdə 
və ya yoxsulluqda, hakimiyyətdə və ya 
köləlikdə həyat şəraitindən asılı olmayaraq 
ruhən öz azadlığını saxlamalıdır. Bunun 
üçün o, hər şeyi özündən asılı olan və asılı 

olmayana bölməli, birinci halda hər şeyə 
rəğmən fədakarcasına öz borcunu yerinə 

ideyalarına əsaslanan Е hissetmə Ын 
yətini (stoiklərdə olduğu kimi, ağlı deyil) 
insanın həqiqi təbiəti sayır, insan həyatının 
mənası və son məqsədinin həzzə çatmaq 
olduğunu göstərirdi. E.-ə görə, həzz əzabın 
yoxluğudur, Əzabların səbəbi olan ehti- 
гаҹаг və qorxu insanın özündədir, fəlsəfə 
də insanı məhz onlardan xilas etmək üçün- 
dür. Asketik özünüməhdudlaşdırma olma- 
dan həzzə çatmaq mümkün deyil. Ruhun 
sarsılmaz sakitliyi (araraksiya), xoşbəxtlik, 
xeyir, azadlıq, həzz və onların ən alisi olan 
müdriklik, ədalət, xüsusilə dostluq düzgün: 
həyat tərzinin nəticəsi 

izikada E. Demokritin atomistik tə- 
liminə riayət etməklə ona əhəmiyyətli də- 
yişiklik gətirmi atomların burulğa- 
nabənzər hərəkəti E.-də düşmə ilə əvəz- 
lənir, atomların “çəki”si anlayışı tətbiq 

olunur. Dünyaların (onların sayı sonsuzdur) 
yaranmasını və fərdin (yəni atomun və: 
insanın) azadlığını əsaslandıran atomların 
düz xətt üzrə düşməkdən ixtiyari yayınması 
haqqında Е. təlimi xüsusilə diqqətəlayiqdir. 
Antik naturfəlsəfə üçün ənənəvi olan tale 
anlayışı (bax 7üle) ilə mübarizədə E. səma 
hadisələrinin dəqiq qanunauyğunluğunu 
qəti şəkildə inkar edirdi, 

Е. duyğuları və duyğuların təkrarından 
(prolepsis), yaxud onların öncədən hiss 
edilməsindən yaranan anlayışları biliyin 
mənbəyi sayırdı. Xalq mifologiyasının 
allahlar haqqında təsəvvürlərini batil dü- 
şüncələr kimi rədd edən Е.-ә görə, allahlar 
dünyalararası məkanlarda (“metakosmi- 
yalar”da, yaxud “intermundiyalar”da) xoş- 
bəxt, qayğısız həyat sürürlər və dünyaların 
həyatına qarışmayaraq müdrik insana təqlid 
nümunəsi göstərirlər. 

Е. fəlsəfəsi antik aromizmin yeni mər- 
hələsi olmuş, son antik dövr və Yeni dövr 
Avropa fəlsəfəsinə əhəmiyyətli təsir gös- 
tərmişdir. Bax həmçinin Fpikürçülük. 
EPİKÜRÇÜLÜK - Zpikürün yaratdığı, 
onun tələbələri və davamçılarının inkişaf 
etdirdiyi fəlsəfi təlim, Məktəb kimi с.ә. 4 
əsrdən eramızın 3 əsrinin ortalarınadək 

E.-ünün çiçəklənmə dövrünə (e.ə. 1 əsr) 
təsadüf edir. E.ə. 1 əsrin ortalarında Kam- 
paniyada Е. dərnəkləri təşkil olunmuşdu. 
Şairlərdən Vergili, Horatsi, Ovidi, siya- 
sətçilərdən Qay Kassi Longin, Qay Trebasi 
Testa və b, E.-ün təsiri altında olmuşlar. 
Asketik E. doktrinası yumşaldılaraq Roma 
epikürçülərinin həyat tərzinə uyğunlaş- 
dinlmişdi. Siyasi fəaliyyətləri onları E.-ün 
ictimai işlərə qarışmamaq kimi başlıca 
prinsipindən imtinaya vadar etmişdi. Res- 
publikanın süqutu ilə E.-ün nüfuzu zəif: 
Təmiş, ictimai şüura onun opponenti olan 
stoisizmin təsiri güclənmişdi. Lakin impe- 
riya dövründə də E.-ün nümayəndələrinə 
rast gəlinir (Plotin və b.). 

E.-ün Avropa mədəniyyətində mənim- 
sənilməsi xristianlaşdırmadan vulqar so- 
sioloyi interpretasiyaya qədər ən müxtəlif 
formalarda təzahür etmiş, İntibah dövründə 
yenidən canlanmış, 17-18 əsrlərdə də möv- 
cud olmuşdur. Həmin dövrdə E. ideyalarını 
P.Qassendi inkişaf etdirmişdir. İntibah döv- 
rü filosofları, fransız maarifçiləri E.-ü he- 
donizm ruhunda şərh etmiş, hissi həzləri 
başlıca sayan təlim kimi qiymətləndirmişlər. 
EPİQONÇULUQ - bax Təqlidçilik. 
EPİQONLAR (yun. eziyovot - nəsillər) — 
1) qədim yunan mifologiyasında Arqosun 
yeddi qəhrəmanının oğulları. Atalarının 
uğursuz səfərindən (onlar Fivanı mühasirə 
etmiş, lakin uzun müddət ala bilməmişlər) 
on il sonra Е. Fiva ş.-ni tutmuşdular. 2) Ma- 
kedoniyalı İsgəndərin sərkərdələrinin (dia- 
doxların) oğullarına verilən ad. 3) Məcazi 
mənada aciz davamçılar, epiqonçuluq ifa- 
dəsi buradandır. 
EPİQRAF (yun. öruypaçrı) - yazı, kita- 
bə) – 1) qədim yunanlarda abidələr üzə- 

ilə " meydana gəlmişdir. E. əvvəlcə 
yalnız İtaliyada, Yunanıstanda, Şimali Af- 
rikada və Fələstində tapılan, daha doğrusu, 
latın, yunan, etrusk, qədim yəhudi və Fi- 
nikiya-pun dillərindəki kitabələrlə məşğul 
olurdu, 18 və 19 əsrlərdə kitabələrin əslinə 
uyğunluq əlamətlərinə görə onların xrono- 
Togiyasının müəyyənləşdirilməsi üsulları, 
həmçinin müxtəlif kitabələrdə tətbiq olu- 
nan simvolik nişan və ixtisarların oxunması 
metodu işlənib-hazırlandı. Epiqrafik metod 
kitabələrin tarixinin müəyyənləşdirilməsinə 
(paleoqrafik əlamətlərinə görə, bax Paleo- 
qrafiya) kömək edir. Misir heroqliflərinin, 
mixi yazının, hett heroqliflərinin və Mi- 
kena yazılarının, Orta Asiya, Qədim İran, 
hind, Uzaq Şərq, sonralar isə Mərkəzi 
Amerika yazılarının oxunması E.-nın sa- 
həsini xeyli genişləndirdi. Ehramların və 
digər sərdabaların, məbədlərin divarlarında, 
xatirə və qəbirüstü abidələrdə Qədim Misir 

mətnlərinin öyrənilməsi E.-nın metodika- 
sını daha da zənginləşdirdi. E.-nın məlu- 
malları tarix elmi üçün böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Epiqrafik mətnlər, əsasən, rəsmi, 
dini, mərasim və həsr-ithaf kitabələrindən 
ibarətdir. Azərb.-da aşkar edilmiş mixi, 
pəhləvi, latın, alban (Qafqaz), ərəb, fars, 
türk, hind-sanskrit dillərində epiqrafik abi- 
dələr öyrənilir. 
EPİQRAM (yun. eruypalılını – yazı) — 
Tİ) antik poeziyada sərbəst məzmunlu qısa 
şeir forması. Tədricən E.-ın mövzu dairəsi 
genişlənmişdir: ithaflar, əxlaqi-didaktik E.- 
lar, qəbirüstü E.-lar (bax Epifafiya), təsviri 
E.-lar, məhəbbət E.-ları, süfrə başında 
deyilən E.-lar, satirik E.-lar. E.-ın çiçəklən- 
mə dövrü yunan ədəbiyyatında с.ә. 3 əsr — 
eramızın 1 əsrinə aid ellinist şairlərin, 
Roma ədəbiyyatında Katull və Marsialın 
adı ilə bağlıdır. Antik E. ənənələri Bizans 
ədəbiyyatında, orta əsrlər və İntibah döv- 
rünün latın ədəbiyyatında davam etdirilmiş, 

г. 
EPİLEPSİYA (qədimə amin - 
mrlanmış”, tutulmuş, yaxalanmış), ep i- 
Лерик tutma - orqanizmin qəflətən 
qıcolma tutmalarının baş verməsinə meyilli 
olması ilə özünü göstərən xroniki nevroloyi 
xəstəlik. Nəinki insanlar, hətta heyvanlar, 
Ех itlər, pişiklər, siçanlar da E.-ya tutula 

ilir, 

E.-nin təsadüf etmə tezliyi orta hesabla 

5-1092 təşkil edir. Epileptik tutmalara baş 
beyində meydana çıxan patoloyi boşalmalar 
səbəb olur və hərəki, hissi, vegetativ, yaxud 
düşünmə funksiyalarının müvəqqəti po- 
zulması ilə meydana çıxır. 

Səbəbi. E. başvermə səbəbinə görə 
“simptomatik” (baş beyində struktur qüsur, 
məs, kista, şiş, qanaxma, inkişaf qüsuru 

aşkar etmək olur), idiopatik (irsi meyillik 
var və beyində struktur dəyişikliklər yox- 
dür) vəkriptogen (xəstəliyin səbəbini aşkar 
etmək mümkün olmur) növlərə ayrılır. 

Simptomları. Epileptik tutmaların 
yayılmış qıcolmalardan başlayaraq pasi- 
yentin daxili vəziyyətindəki dəyişikliklərin 
ətrafdakı insanlar tərəfindən güclə görünən 
əlamətlərinə qədər təzahür etməsi təsvir 
edilir. Baş beyin qabığının müəyyən məh- 
düd sahəsində elektrik boşalmasının baş 
verməsi ilə əlaqədar olan ocaqlı tutmalar və 
elektrik boşalmaya eyni vaxtda beynin hər 
iki yarımkürəsinin cəlb olunduğu yayılmış 
tutmalar ayırd edilir. Ocaqlı tutmalar za- 

manı qıcolmalar və bədənin müəyyən his- 
sələrində (üzdə, əllərdə, ayaqlarda və s.) 
xüsusi hisslər (məs., keyləşmə) müşahidə 

oluna bilər. Ocaqlı tutmalar həmçinin qısa 
görmə, eşitmə, iybilmə və dad hallisi- 
nasiyaları tutmaları ilə də təzahür edir. Bu 
tutmalar zamanı şüur saxlanıla bilər, pa- 
siyent belə halda öz hisslərini ətraflı təsvir 

edir. Parsial tutmaların müddəti, adətən, 30 
san-dən artıq olmur, Yayılmış tutmalar 
qıcolma halında olan və qıcolmasız (ab- 
sanslar) tutmalara bölünür. Xəstənin əha- 
təsində olanlar üçün ən qorxulusu ya- 
yılmış qıcolma tutmalarıdır. 
Tutmanın başlanğıcında (tonik mərhələ) 
bütün əzələlərin gərginləşməsi, tənəffüsün 
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EPİLEPTİK TUTMA 

qısaca dayanması, tez-tez. güclü bağırtı 
müşahidə edilir. xəstənin dilini dişləməsi 
də ola bilər. 10-20 sanı keçdikdən sonra, 
əzələlərin yığılması onların zəifləməsi ilə 
əvəzləndikdə, klonik mərhələ başlayır. 
Klonik mərhələnin sonunda tez-tez sidik 
saxlaya bilməmə törənir. Qıcolmalar, adə- 
tən, bir neçə dəq.-dən (2-5 dəq.) sonra öz- 

ır, Yuxuculluq, huşun döla- 
si: və: yuxulama ilə: xa- 

sonrakı dövr 

özünə da 

gəlir. Qıcolmasız yayılmış tutmalar 
sans adlanır. Onlar demək olar ki, yalnız 
uşaq və erkən gənc yaşlarda baş verir. Uşaq 
gözlənilmədən donub qalır və diqqətlə bir 

ə baxır. Gözlərin pərdələnməsi, göz 
qapağının. titrəməsi, başın yüngül dala 
qatlanması, izlənilən tutmalar cəmisi bir 
neçə sarı (5-10 sanı çəkir və çox vaxt hiss 
edilmir 

Diaqnostikası, E--nın 40-a yaxın 
müxtəlif forması və müxtəlif tutma tipləri 
vardır. Bununla əlaqədar hər forma üçün 
məxsusi müalicə sxemi işlənib hazırlan- 

lir. Ona görə də E.-ya diaqnoz qoy 
hətta onun formasını da təyin 

lazımdır. Diaqnostikanın əsas me. 
ensefaloqrafiya və kompüter, todu e 

aqnit-rezonans tomoqrafiyadır 
nsefaloqrafiyanın adi (rutin) qeyd- 

etmə metodu 15 дә--Фәп artıq çəkmir və 

axud n 

iayinə üçün istifadə olunur. Ək- 
arın fikrinə görə, E.-nın 
çün uzun vaxt ərzindəki (1 
qədər, yuxu və ayıq qalma 

a) elektroensefalo- 
asindan ibarət olan elektro: 

afiya monitorinqi daha dolğun 
a malikdir, 

halicəsi, E.-nin müalicəsinin ol. 

nsanlar arasında yayılan 
Е. əleyhinə müasir prepa 

dəsi xəstələrin 6592-nin tut- 
an lam olmasına, daha 2096-də 

arın sayının əhəmiyyətli dərəcədə 
aimkan verir. Müali nin əsasını 

üddətli gündəlik dərm: nüalicə- 

müntəzəm kontrol. yoxlamalarla və 
tibbi müayinələrlə birlikdə aparılması təşkil 
edir. Hər kəs özündə və ya yaxın adam- 
larında E 

nevropatoloqa mümk 
simptomları duyursa, bu b: 

ədər tez müraciət 
əlidir. Əgər tutmabirinci dəfə baş verir, 
əffüs pozulması ilə müşayiət olunur və $ 

dəq:-dən artıq davam edirsə, “təcili tibbi 
yardım” çağırılmalıdır. Xəstənin bilayasitə 
yaxını da olan sərt əşyalar uzaqlaşdırılır, 
başaltına yumşaq, düz şey qoyulur və xəstə 
yan üstə uzadılır. Epileptik tutma zamanı 
xəstəni tutmaq olmaz. Epileptik tutmanın 
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müddətini müəyyən etmək üçün onun baş- 
lanğıc vaxtı qeyd edilməlidir. 

Е.-уа qarşı dərmanlar xəstəliyin for- 
masından və tutmanın xarakterindən asılı 
olaraq seçilir. Dərman: maddəsi adətən 
kiçik başlanğıc dozalarla təyin edilir və 
tədricən optimal klinik nəticə alınana kimi 
artırılır. Nəticə alınmadıqda preparat təd- 

ricən ləğv olunur və növbəti dərman təyin 
edilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, heç bir 
halda dərmanın dozasını özbaşına dəyiş- 
mək və ya müalicəni dayandırmaq olmaz. 
Dozanın birdən dəyişdirilməsi ətin 
pisləşməsinə və tutmaların tezləşməsinə: 

səbəb ola bilər. 

Е-уа qarşı müalicə qəbul edən qa- 
dınlar hamilə qalmağı planlaşdırırsa, bu 
barədə öz müalicə həkiminə məlumat 

verməlidir. Hamiləliyin gedişinin əlverişli 
olması üçün münlicənin və ya dərman 
maddəsinin dozası dəyişdirilə bilər. Belə 
diaqnozlu qadının hamiləliyi və doğuşu 
barədə, müm- kün halda, təcrübəsi olan 

mama-ginekoloqa müraciət etmək la- 

zimdir, Hamiləlik baş verməmişdən qabaq 
tibbi-genetika məsləhətxanasına da mü- 
гастәг olunmalıdır. 

Е. zamanı dərman müalicəsi nəticə ver- 

məsə cərrahi əməliyyat təyin oluna bilər. 
Profilaktikası, İdiopatik E.-ya 

profilaktika təsir etmir. Lakin məlum sə- 
bəbdən olan ikincili E.-da qoruyucu təd- 
birlər görmək mümkündür. Başın travma- 
sının qarşısının alınması posttravmatik E.- 
nın qarşısının alınmasında ən səmərəli 
vasitədir. Doğum travması ilə əlaqədar 
lazım olan perinatal yardım yeni E. hal- 
larının azalmasını təmin edir. Qızdırma ilə 
müşayiət olunan xəstəliyə tutulmuş uşaq- 
larda bədən temp-runun aşağı düşməsi 
üçün dərman maddələrinin tətbiqi və digər 
üsullar qıcolma ehtimalını azalda bilir. 
EPİLEPTİK TUTMA - bax Fpilepsiya. 
EPİLÖQ (epi... ...logiya) – bədii əsərlərə 

edilən sonluq, E.-da əsərin qəhrəman- 
larının sonrakı taleyi yığcam şəkildə təsvir 
olunur. Şərq ədəbiyyatında E. 
deyilir. 
EPİLYASİYA (fr. epiler — tükü kənar 
etmək) - tükün kosmetik və ya münli 
məqsədilə kənar edilməsi, E. müalicə me- 
todu kimi (adətən digər üsullarla birlikdə) 
bəzi dəri vətük xəstəliklərində (rrixofiriya, 
mikrosporiya və s.) tətbiq olunur. Е. tük- 

lərin xüsusi pinsetlə çıxarılması, kimyəvi 
vasitələr (epilin məlhəmi vəs.), rentgen və 
ya lazer şüalanması yolu ilə həyata ke- 
çirilir. Ən davamlı effekti elektroepilyasiya 
verir, bu zaman iynəşəkilli elektrodla tük 
soğanaqları dağıdılır və tükün inkişafı 

a xatimə 

dayanır, Digər növ E.-lar zamanı tük örtüyü 
bərpa olunur. 
EPİMEDİUM (Epimedium) - zirinc fəsi- 
ləsindən çoxillik kökümsovlu ot bitkisi 
cinsi. Yarpaqları mürəkkəbdir: müxtəlif 
rəngli çiçəkləri kiçik, sadə və ya mürəkkəb 
çiçək qrupunda toplanmışdır, ləçəkləri xaç 
şəklində yerləşmişdir, əsasən, mahmızlı və 
ya qalpaqcıqlıdır, ləçəkşəkilli kasa yarpaq- 

Lələkli epimedium (Epimedium pimnatum). 

lari ilə örtülüdür. Avrasiya, Şimal-Qərbi 
Afrikada 20-25 növü məlumdur. Cənubi 
Qafqaz və Uzaq Şərqdə 4 növü var, Bəzi 
E-lar Alp Е--и (E. alpinum), lələkli Е. 
(E. pinnatum), Kolxida Е.-и (Е, col- 
chicum), iriçiçək E, (E, qrandiflorum) 

daha çox daşlıq sahələrdə dekorativ bitki 
kimi əkilir. Azərb.-da Lənkəran dağ meşə- 
lərində lələkli E. adlı növünə rast gəlinir. 
EPİNAL - Fransanın ş.-ində şəhər. Vogez 
dep-tinin inz. m. Əh. 32.2 min (2013). 
Mozel çayında gəmi dayanacağı. D.y.-ları 
qovşağı. Pambıq parça, maşınqayırma, 

ğac emalı, kağız, tikiş sənayesi müəs- 
sisələri var. Lotaringiya bazilikası (11 əsr), 
Sent-Moris qotik bazilikası (13 əsr), orta 
əsrlərə aid qayaüstü qalanın xarabalıqları 
saxlanılmışdır. 18 əsr “Epinal şəkilləri”nin 
zəngin kolleksiyası toplanmış muzey fəa- 
liyyət göstərir. 
EPİORNİSKİMİLƏR (Aepyornithifor- 

yenidamaq quşların nəsli kəsil- mes) 

Eplornis (Aepyornis). Rekonstruksiya, 

EPİSOMLAR 
—-и—-Жж = = = = = ————————7,75X 7: 

miş dəstəsi. Güclü və nəhəng ayaqları olan, 
açmayan E.-in hünd. 3 n-ədək, kütləsi 450 
kq-adək, yumurtasının həcmi 9 /-ə yaxın 

olub. Yeganə fəsiləsi Aeryornithidac-nin 
2.cinsi (Aepyomis və Mullerornis) və bir 
eçə növü var idi. Sümüklərinin və yu- 
murtalarının qalıqları Madaqaskar a.-nın 
Yuxarı Pleystosen və müasir çöküntülə- 

rində tapılmışdır. 17 əsrdə həm insan təqibi, 
həm də tropik meşələrin intensiv qırılması 
nəticəsində nəsli kəsilmişdir. 

EPİPALEOLİT (epi... * yun. xülatöç = 
qədim “ 3i0oç — daş) — bir sıra tədqiqat- 

çıların bölgüsünə görə, Paleolitdən sonra 

gələn və əksər arxeoloyi dövrləşdirmələrdə 
Erkən Mezolitə müvafiq olan arxeoloyi 
dövr, E.-in texnikasında və mədəniyyətində 
paleolit cizgiləri hələ qabarıq əks olunur. 
Avropada Е. mədəniyyətinə, adətən, Azi/ 

mədəniyyətini aid edirlər. 
EPİPLATFORMA OROGENEZİ – 
uzun müddət platforma reyimində olan Yer 

qabığında tektonik hərəkətlərin və dağ- 
əmələgətirmə proseslərinin bərpası. E.o.-nə 
məruz qalmış sahələr tağlı qayma quruluşu 
ilə xarakterizə olunur: hünd--lərinə görə 
bilavasitə geosinklinalların yerində yaranan 
(məs., Qafqaz, Alp d-rı) epigeosinklinal 
orogenlərdən geri qalmırlar. Sonunculardan 
fərqli olaraq E.o. vil.-lərindəki çökəklikləri 
terrigen çöküntülər — molaslar doldurmuş 
olur, maqmatizm təzahürü yalnız bazalt- 
larla məhdudlaşır. E.o. əsasən Oliqosen- 
Antropogendə intişar tapmışdır: məkanca 
geosinklinal qurşaqların kənarları ilə əla- 
qədardır. E.o. təzahürü sahələrinə Tyan- 
Şan, Altay, Sayan, Hindiquş və s. dağ sis- 
temləri aiddir. 

Əlvan metalların, dağarası və dağönü 

çökəkliklərdə kömür, yanar şist, neft və qaz 
yataqlarının yaranması E.o. prosesləri ilə 
əlaqədardır. 
EPİPROYEKTOR tepi... = lat. proyicio — 
irəli atıram) - qeyri-şəffaf oriyinallardan 
(mətnlər, rəsmlər, fotoqrafiyalar) təsvirləri 
5-10 dəfə böyüdərək ekrana proyeksiya- 
lamaq üçün optik cihaz. E.-da quraşdırılmış 
işıq mənbəyi ilə oriyinal işıqlandınlır və 
ondan əks olunan şüalar güzgü sistemi 
vasitəsilə işıq şiddətli obyektivdən keçiri- 
lərək proyeksiya ekranına istiqamətləndi- 
rilir. E. çox vaxt konstruktiv olaraq dia- 
proyektorla birləşdirilir. Bax Epidiaskop, 
EPİR (Epciros) — Yunanıstanın şm.-q.-in- 
də, İoni dənizi sahilində vil. Sah. 9.2 min 
im, Əh. 336,8 min (2011). Mühüm şəhəri 
Yaninadır. Ərazisinə Апа, Preveza, Tes- 

protiya, Yanina nomları daxildir. Səthi, 
əsasən, dağlıqdır (Pind d-rı). İqlimi və 
bitkisi Aralıq dənizi tiplidir. Aqrar r-ndur. 

Epir. Pind dağları. 

Üzümçülük inkişaf etmişdir. Balıq ovlanır. 
Portu Prevezadır. 

Ehtimal edilir ki, E. yunan tayfalarının 
ən qədim məskəni olmuşdur, sonralar isə 
onlar buradan Balkan y-a-na və Egey 
dənizi adalarına yayılmışlar. Tarixi dövrdə 
E.-də xaonlar, molosslar və s. tayfalar 
məskunlaşmışlar, Molossların çarı Pirr 

tərəfindən (e.ə, 4 əsrin sonu — е.ә. 3 əsrin 

əvvəlləri) vahid dövlət halında birləşdiril- 

mişdir (bundan sonra E.-in bütün sakinləri 

epirotlar adlandırılırdı). Е.ә. 168 ildə E.-i 

işğal edən romalılar 70-dən çox şəhəri 
dağıtmış, təqr. 150 min epirotu qul kimi 
aparmışdılar. Avqustun hakimiyyəti illə- 
rində E, ərazisi Romanın Axayyaəyalətinin 

tərkibinə qatılmışdı. Trayanın hakimiyyəti 

(2 әзг) dövründə Е. Akamaniya ilə birləş- 
dirilərək E. əyalətini təşkil edirdi. 4 əsrdən 
Bizansın tərkibində (13-14 əsrlərdə Е. 

ərazisi Epir çarlığının tərkibində idi), 15 
əsrin ortalarından isə türklərin hakimiyyəti 
altında olmuşdur. 1881 ildə E.-in bir hissəsi 

(Апа r-nu) Yunanıstana birləşdirilmişdir, 
Balkan müharibələrindən (1912-13) sonra 

Е. bütünlüklə Yunanıstanın tərkibinə keç- 
mişdir. 

EPİR ÇARLIĞI, Epir despotlu- 
ğu - Bizans imperiyasının parçalanması 
(Konstantinopol səlibçilər tərəfindən tutul- 

düqdan sonra) nəticəsində Balkan y-a-nın 
q.-ində yaranmış dövlət. Banisi Mixail 
Angel Duka 11204-15), paytaxtı Апа idi. 
Etnik tərkibi yunanlar, albanlar, slavyanlar 
və vlaxlardan ibarət idi. Bəzi vil.-lərdə azad 
kəndli, digərlərində feodal torpaq mülkiy- 
yəti üstün yer tuturdu: alban və vlaxlarda 
nəsli-tayfa münasibətlərinin qalıqları sax- 
lanılırdı. Mərkəzi hakimiyyətzəif idi. Feo- 

dör Angel 11215-30) Fessalonikini paytaxt, 
özünü isə imperator elan etdi (1224). Onun 
qoşunlarını bolqarlar darmadağın etdikdən 
(1230) sonra EÇ. tənəzzülə uğradı. 1337 

ildə E.ç. Bizans imperiyasına (1261 ildə 

bəra edilmişdi) birləşdirildi 
EPİR DESPOTLUĞU - tarix ədəbiyya- 
ünda Fpir çarlığının şərti adı. 
EPİSENTR (epi... “- lat. centnim — mər 
kəz) = zəlzələ hiposenrrinin Yer səthindəki 
proyeksiyası. Seysmik stansiyal 
larına əsasən ğrafi mövqeyi, Yer 

səthindəki dağıntıların dərəcəsinə görə isə 
episentral sahə təyin edilir. Seysmik ra 
yonlaşdırma zamanı zəlzələnin maqnitu- 
dası əks olunan E. xəritələrindən istifadə 

edilir. 

EPİSOMLAR (epi... və yun. ода = bə- 
dən) - hüceyrədə avtonom (sitoplazmada), 
yaxud inteqrasiya olmuş (xromosomun 

tərkibində) şəkildə yerləşmək qabiliyyə 
malik DNT molekulundan ibarət 

elementlər. E.-a zəif İyambda: faqın ge: 
nomu, F cinsi faktoru, müəyyən dərman 
madüələrinə qarşı bakteriyalara davamlılıq 

n bəzi R-faktorlar və s. aiddir. E. hü- 

lərin mütləq komponenti deyildir və 
hüceyrənin növündən asılı olaraq bir hal 
dan digər hala keçə bilir. Məs., zəif lyamb- 

da faqın qenomu bağırsaq çöpləri hüce 
rələrində inteqrasiya olunmuş və ya avto- 
nöm halda, qarın yatalağı törədicisi hüce 
rələrində isə yalnız avtonom haldadır. Av- 
tonom halda olarkən əksər Е. özlərini tipik 
plazmidlər kimi apırır. Müəlliflər E.-ı, əsa- 

sən, xromosom və qeyri-xromosom irsiy- 
yəti təyin edən strukturlar arasında keçid 

halqa hesab edirlər. 
Əd: Стент Г. Молекулирнах reitenna, ie 

in yüzi 

vel 



EPİSPADİYA 

pes, санглиекого. М. 1974: Дубинин НЛП, 
Oğuna генетика, 2 илд. М. 1976: Меннелл Г. 
Бактериалыныс̧ плазмнды, пер. с анга, M., 1976. 
EPİSPADİYA (epi ... * yun. слабоу — 
yarıq) - sidik kanalının inkişaf qüsuru, 
onun ön divarının tam və ya qismən ol- 
maması, Hər min yenidoğulmuşdan birində 
təzahür edir. Kişilərdə qadınlara nisbətən 5 
dəfə çox rast gəlinir. E. zamanı cinsiyyət 
üzvünün (və ya klitorun) arxa səthində 
sidik kanalının dal və yan divarlarını təşkil 
edən novça olur. Cinsiyyət üzvünün ba- 
şının, onun cisminin bir hissəsinin və tam 

(bu zaman sidik kisəsi sfinkterinin olma- 
ması ilə sidik kanalının tam yarılması 
aşkara çıxır) E. ayırd edilir, E.-nın təzahürü 
onun görünmə dərəcəsindən (sidik şırma- 
фиип çilənməsi, cinsi funksiyanın pozul- 
ması, sidik saxlaya bilməmə) asılıdır. 
Müalicəsi cərrahi üsulladır (rudimen- 
tar novçanın cinsiyyət üzvünün mağaralı 
cisimləri arasında yerləşdirilməsi yolu ilə 
sidik kanalının yaradılması, sidik kisəsi 
sfinkterlərinin bərpa edilməsi). E.-nın müa- 
licəsinə uşaq doğulduqdan bir il sonra baş- 
lamaq məqsədəuyğundur. Bax həmçinin 
Hipospadiya 
EPİSTEMOLÖGİYA (qədim yun. 
merin - bilik “ .../ogiya) — ingilisdilli 

və fransızdilli ölkələrdə idrak nəzəriyyəsini 
bildirən termin. Qnoseologiyanın eynidir. 
EPİSTOLYAR ƏDƏBİYYAT (yun. 
ömiovo2e – məktub) — əvvəlcədən və ya 
sonradan bədii, yaxud publisistik nəsr kimi 
düşünülmüş və geniş oxucu kütləsi üçün 
nəzərdə tutulmuş məktublaşma. Belə mək- 
tublaşma asanlıqla ikitərəflilik xüsusiy- 
yətini itirərək şərti, yaxud nominal ünvana 
göndərilən məktublar silsiləsinə çevrilir. 
Lakin xəyali olsa da, məhz ünvanlı olması 
Eə.-i qeydlərdən və gündəlikdən fərqlən- 
dirən başlıca xüsusiyyətdir. 

Antik dövrdə məktublar ədəbi əsər kimi 

yaradılırdı. Onların quruluş və üslubu ri/o- 
rika ilə müəyyənləşdirilirdi (Epikür və 
Siseronun, Kiçik Plini, Katon və Senekanın 

məktubları). Bəzən məktublar nəzmlə ya- 
zılmış və beləliklə, poetik јапга çevrilərək 
(Horatsinin məktubları), Esə.-dan ayrıl- 
mişdir, Məktublaşmanın üslub imkanla- 

rının: (danışıq dilinə. yaxınlaşma, lirik 
sətiraltı mənalar, allüziyalar) düşünülmüş 
bədii istifadəsi: sofistlərin E.ə.-ını (ritor 
Lesbonaksın erotik məktubları, Alkifronun 

epistolyar yazıları, komcdioqraf Menandrın 
sevgilisi Qlikera ilə uydurma məktublaş- 
ması) fərqləndirir, Məktublar üçün səciy- 
yəvi olan didaktik ənənə apostolların və 
kilsə xadimlərinin (Kiprian, Avqustin və 
Ы.) məktublarında başlıca funksiyaya çev- 
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rilmişdir. E.ə. Bizans publisistikasının əsas 
јапп olmuşdur: Feodor Studit, Nikolay 
Mistik, patriarx Fotinin məktubları. Orta: 
əsrlər Avropasında monastırlararası ya- 
zışma açıq dini polemikaların başlıca for- 

Orta əsrlərin açıq polemika 
ənənəsini M.Lüterin məktubları davam 
etdirmişdir. 17-18 əsrlərdə E.ə. intellektual 
ünsiyyətə səmimilik aşılayan vasitəyə 
çevrilmişdir (B.Paskalın “Əyalət adamının 
məktubları", markiza de Sevinyenin mək- 

tübları, Volterin yazışmaları, F.Çesterfildin 
“Oğluma məktublar”ı), €.Sviftin ingilis 
sosial-psixoloyi romanının başlanğıc tari- 
xini əks etdirən və özəl məktublar toplu- 
sundan ibarət “Stella üçün gündəlik” əsəri 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ş.Monteskyö- 
nün qəsdən uydurulmuş “İran məktubla- 
п”пдап (1721) sonra Avropa ədəbiyyatında 
epistolyar roman vüsət tapır: "Pamela” və 
"Klarissa” (S.Riçardson), “Hamfri Klinke- 

rin səyahəti” (T.Smollett), “Yuliya, yaxud 

Yeni Eloiza” (1.1. Russo) və 5. 

Şərqdə Е.ә. "inşa” sənətinin bir hissəsi 

olan məktublardan ibarətdir. Pəhləvi di- 

lində dövlət idarəçiliyi, ictimai qayda- 

qanunlar, sosial həyat haqqında məktub 
şəklində əsərlər yazılmışdır (ən qədim 
nümunəsi Sasanilər dövrünə aid “Məktub- 

yazma sənəti haqqında” əsərdir), Məktub- 
yazma islam dini meydana gəldikdən sonra 
inkişaf etməyə başlamış, Məhəmməd pey- 
ğəmbər və Raşidi xəlifələrinin sosial, di- 
daktik məzmunlu məktubları dövrümüzə- 

dək gəlib çatmışdır. Əməvi xəlifəsi Hişam 
bin Əbdülməlik (724-743) dövründə mək- 
tub formalı əsərlər risalə adlanmağa baş- 
lamış, sonralar bu ad ilk nümunələri mək- 

tub formasında, yaxud konkret bir suala 

cavab olaraq yazıldığı üçün elmi və ədəbi 
mövzulu monoqrafiyalara şamil edilmişdir. 
Elmi mövzuda yazışmalar əsasında yeni 
əsərlər meydana gəlmişdir (İbn Xəldunun 

, Mahmud Şəbüstərinin 

“Gülşəni-raz”ı və 5.). Məktublarda вәс 
(qafiyəli nəsr) üslubuna və bəlağət qa- 
nunlarına riayət olunmuş, sonralar bu ba- 
carıq tərəssül adı ilə xüsusi bir sənət 
növünə çevrilmişdir. Əməvi xəlifəsi Müa- 

viyyə (661-680) dövründə sarayda “Diya- 
nür-rəsail” (məktublar divanı) yaradılmış, 

tərəssül sənətinin qaydalarından bəhs edən 
əsərlər yazılmışdır: “Miftah ül-münşa li 
hədiqət il-inşa” (“İnşa sənətində sənətkarın 
açarı”, Ziyaəddin ibn əl-Əsir), “Hüsn üt- 

təvəssül ila sinaət it-tərəssül” (“Tərəssül 

sənətinə gözəl yiyələnmə”, Mahmud əl- 
Hələbi), “Sübh ül-Əşa fi sinsətil-inşa” 
(“İnşa sənətində gözün nurlanmasır, Qəl- 
qəşəndi) və 5. Cahiz, İbn Həzm, İbn Zey- 

şəhadətnamə, əqdnamə, 
kimi yazılar E.ə.-ın bir hissəsinə çevril- 
mişdir. Sultan Mahmud Qəznəvi (10-11 
əsrlər), İmam Qəzzali (11 əsr), Rəşidəddin 
Vətvat (12 əsr), Cəlaləddin Rumi (13 əsr), 
Rəşidəddin Fəzlullah, Əbdürrəhman Cami 
(14-15 əsrlər) və b.-nın məktubları klassik: 
dövrün ədəbi-bədii məktub nümunələridir. 

Azərb. Е.ә. öməklərindən Şah İsmayıl 
Xətainin “Dəhnamə”, M.F.Axundzadənin 
“Kəmalüddövlə məktubları", Ə.Haqverdi- 
yevin “Xortdanın cəhənnəm məktubları" 
əsərlərini, S.Ə.Şirvaninin məktublarını, 20 
əsr ədəbiyyatında N.Babayevin “Oğluma 
məktublar”ını göstərmək olar. 
EPİSTROFEY (yun. exuorpoqfi — çevri- 
lirəm, hərlənirəm) — sürünənlərdə, quş- 
larda, məməli heyvanlarda və insanda 
(onda həmçinin oxabənzər fəqərə də ad- 

lanır) ikinci boyun fəqərəsi. Digər fəqə- 
rələrdən fərqli olaraq cisminin ön (in- 
sanda - yuxarı) səthində dişəbənzər çıxıntı 

olur və birinci boyun fəqərəsi — atlant onun: 
ətrafinda hərlənir. 

EPİTAFİYA, kitabə (epi... * yun. Tü- 
çıoş — qəbir) – adətən, mənzum şəkildə 
olan qəbirüstü yazı, mərhuma müraciət, 
yaxud mərhumdan ötüb-keçənlərə müraciət 
xarakterli kiçik şeir. Həqiqi və yalançı (şeir: 
toplularına salınan şərti səciyyəli) E.-lar да. 
var, Misir sarkofaqları və sərdabalarındakı 
yazılar ən qədim E.-lar hesab oluna bilər, 
Qədim yunan E. nümunələri ədəbi-bədii 
əhəmiyyətə malikdir. E. antik epiqramın 
bir növü kimi meydana gəlmişdir (е.ә. 5 
əsrdə Keoslu Simonid və b.), Orta əsrlərdə, 
İntibah və klassisizm dövründə ədəbi-bədii 
јапг kimi istifadə olunmuşdur. Sonrakı 
dövrlərdə aradan çıxmış, digər E.-lara 
nisbətən yeni dövrün epiqramına yaxın 
olan parodik və satirik E. öz mövcudluğunu 
saxlamışdır. Ən məşhur E.-ların çoxu qə- 

birüstü yazı kimi nəzərdə tutulmayıb, ədəbi: 
abidə xarakteri daşıyır. Azərb. ədəbiyya- 
tında E.-nin qəbirüstü növü (kitabə) daha 
çox yayılmışdır. Əsasən, qəzəl, məsnəvi, 
rübai formasında olur. S.Ə.Şirvaninin qə- 
birdaşı üçün öz qəzəlindən seçilən beyt, 
eləcə də C.Cabbarlının öz qardaşının qə- 
birüstü abidəsi üçün yazdığı bənd poetik 
cəhətdən qiymətli E. nümunələridir. Ə.Va- 
hid 120-dən artıq E. yazmışdır. 
EPİTAKSİYA (epi... – üzərində, səthində: 
və тас̧ – düzülüş, nizam) - bir kristalın 
(altlığın) səthində başqa kristalın isti- 
qamətli böyüməsi. Yaranan kristalın mad- 

müxtəlif aqreqat fazalarında (buxar, maye, 
bərk) baş verə bilər. Alılığın və böyüdülən 
maddənin kristallik qəfəs sabitlərinin fərqi 

5 liqca 

kristaldakı struktur defektlərin 
növləri və sayı artır, kristallaşma müs- 
təvilərində dislokasiyalar yaranır. E. ha- 
ax uu manna 

ener) 
uğurla getməsi verilmiş maddə cütlüyünün 
struktur-həndəsi uyğunluğundan başqa pro- 
sesin temp-rundan, mühit daxilində kris- 
tallaşan maddənin konsentrasiya artıqlı- 
ından (ifratsoyuqluğundan), altlığın tək- 
milliyindən, onun səthinin təmizliyindən və 
digər kristallaşma şərtlərindən asılıdır, 
Maddələrin növündən və şəraitdən asılı 
olaraq elə bir epitaksial temp-r adlanan 
hədd var ki, ondan aşağı temp-rlarda isti- 
qamətlənmiş monokristal nazik təbəqələr 
almaq mümkün deyil. E. prosesi, adətən, 

altlıq üzərində ayrı-ayrı xırda kristalcıqların 
yaranması ilə başlayır və sonradan onlar 
bir-birilə birləşərək səlt nazik təbəqə əmələ 
gətirir. 

E.-dan nanotexnologiyada, mikroelek- 
tronikada (tranzistorlar, inteqral sxemlər, 
işıq diodları və s.): kvant elektronikasındı: 
(çoxqatlı yarımkeçirici heterostrukturlar, 
inieksion lazerlər): spintronikada, yaddaş 
qurğularında (silindrik maqnit domenləri) 
və s, istifadə edilir. 
EPİTELİ (epi... yun. Üniəi — süd vəzisi 
məməciyi), epiteli toxuması - 
1) bədənin səthini və onun bütün boş- 
hüqlarını örtən hüceyrə qatı. Е. həm дә 
orqanizmin çoxlu vəzilərini əmələ gə- 
tirir, 

E. hüceyrələri (örtük E.) nazik bazal 
membran üzərində yerləşir, onlarda qan 
damarları yoxdur və qidalanması yerləş- 
dikləri birləşdirici toxuma hesabına təmin 
olunur. 

Morfoloyi quruluşuna görə birqatlı və 
çoxqatlı E. ayırd edilir. Birqatlı E, bir- 
cərgəli və çoxcərgəli ola bilər. Bircərgəli 
E.-də bütün hüceyrələr eyni formalı – yastı, 
kubabənzər və ya prizmayabənzər olur, 
onların nüvəsi bir səviyyədə uzanır, yəni 
bir sıradadır. Çoxcərgəli E.-də hematok- 
silin-eozinlə boyanan prizmayabənzər və 
interpolyasiya olunmuş hüceyrələr fərq- 

n EPİZOOXÖRİYA bax 
qalan EPİZOOTİK ка İr 
vəs 

di qişasını örtür. Orqanın həcmi 
şose yay ə 

bir: ə olub, vəzili E. .. 
ibarətdir və bunlar təkamül prosesində: 
sekret yaratmaq və ifraz etmək kimi mü- 
hüm xassə qazanmışlar. Belə hüceyrələr 
sekretor (vəzili) hüceyrələr qlandulositlər 
adlanır. Vəzili Е. hüceyrələri dəri vəzi- 
lərində, bağırsaq vəzilərində, ağızsuyu və- 
zilərində, daxili sekresiya vəzilərində və s. 
yerləşir. E. hüceyrələri arasında sekretor 
hüceyrələr olur və onların 2 növü var: 
ekzokrin (sekretini xarici mühitə və ya 
orqan boşluğuna ifraz edir), endokrin (sek- 
retini bilavasitə qan cərəyanına ifraz еди 

2) E. bitkilərdə - bitkilərin bəzi 
orqanlarını daxildən örtən nazikdivarlı 
parenxima ifrazedici hüceyrə qatı (məs., 
iynəyamaqlılarda qatran yolları). 
EPİTELİ TOXUMASI - bax Fpireli. 
EPİTELİÖMA (ezifeli =. ота) — əsasən, 

xoşxassəli və bədxassəli şişlərinin ifadə 
olunması üçün ümumi termin. 
EPİTET (yun. елаттетоу, hərfi mənasi — 
əlavə) – 1) Dilçilikdə: obrazlı, bədii 
təyin. Qrammatik təyindən fərqli olaraq, 
məcaz növü hesab edilir (məs., qoca 
dünya, ölü şəhər və 5.). Dildə sabit şəkil 
almış və sabit birləşmələr tərkibində iş- 
lənən E.-lər də var (məs., şirin söz, acı dil 
və s,). 2) Ədəbiyyatda: bədii təsvir 
vasitəsi: ifadəni qüvvətləndirmək üçün ола. 
əlavə edilən söz, Hər hansı bir hadisə, şəxs, 
yaxud əşyanın səciyyəvi əlamətini təyin 
edir. Şərq poetikasında vəsf, müasir Azərb. 
ədəbiyyatında bədii təyin adlanır. Yazılı və 
şifahi ədəbiyyatda çox işlənən şablon E.- 
lərə müqəyyəd epitet deyilir. 
EPİTİMİYA – bax Yepirimiya. 
EPİZÖD (yun. ezetoöğtov – əlavə) – 
ədəbi əsərin (epik, lirik-epik və dramatik) 
süfetinin, həmçinin kinofilmin nisbətən 
müstəqil məna daşıyan bitkin hissəsi, 
Homerin “İliada” əsərində Hektor və 
Andromaxanın vidalaşması, Nizaminin 
“İsgəndərnamə” poemasında İsgəndərin 
Bərdəyə gəlişi klassik E.-lardandır. На- 
disələrin dinamik inkişaf qanunlarına 
ciddi surətdə tabe olan dram əsərlərində 
E.-a yer verilmir, lakin əxlaq komediya- 

qosu, limfa damarlarının epi- 

rayrrayrıseriyalar:"E." adlanır. 

episootica), Afrika man- 

zootik iltihabı - təkdimaqlı heyan- 
larin (atlar, qatırlar və eşşəklər) infeksion 
xəstəliyi. Dəridə qranulematoz proses, 
limfa damarları və düyünlərinin zədələn- 
məsi ilə xarakterizə olunur. Törədicisi 
Cryptococeus farciminosus göbələyidir, 
İnfeksiya törədicisinin mənbəyi Е.ә 
xəstələnmiş heyvanlardır, Törədici zədə- 
lənmiş dəridən aerogen və alimentar yol- 
larla heyvan orqanizminə keçir. Cücülər 
törədicilərin mexaniki daşıyıcılarıdır. İn- 
kubasiya dövrü 1 aydan 3 ayudək olur, 
Е4.-Ап xoşxassəli və bədxassəli formaları 
var, Xoşxassəli forma zamanı limfangi 
yünlər əvvəlcə dərinin səthində, dərialtı 
toxumada, bəzən də selikli qişada əmələ 
gəlir. İltihab ocağı getdikcə böyüyür, irin 
axması sürətlənir, tədricən qanı axan ya- 
ralara çevrilir, Bədxassəli forma zamanı isə 
təkcə dəridə yox, dərialtı toxumada, bəzən 
qara ciyərdə, ağ ciyərdə, həzm aparatı və 5. 
orqan və toxumalarda əmələ gəlir. Bu 
forma irintörədən infeksiyalar şəklində 
ağırlaşmalar verir. Dərialtı toxuma qanlı 
irinlə örtülür, çox vaxt piemiya və ya sepsis 
inkişaf edir. Bu forma çətin sağalır və 
bəzən də heyvan tələf olur. Ölüm halları 
10–2096 təşkil edir. Profilaktikası: 
atların saxlanması və onlara qulluq zamanı 

baytarlıq-sanitariya tədbirlərinə ciddi riayət 
etmək, E.L--li təsərrüfatda karantin qoymaq 
və s, Müalicəsi: xəstə atları cərrahi 
yolla (düyünlərin, yaraların, limfa düyün- 
lərinin və damarlarının çıxarılması) və ya 
dərmanla (akriflavin, ASD preparatı və s.) 
müalicə etmək, irinli limfa düyünlərini və 

yaraları ekstirpasiya edib sağlam toxu- 
manın üzərindən 0,5 mm qalınlıqda qo- 
parmaq, yaraya antiseptik dərmanlar qoy- 

maq, yaraları salisil turşusunun 2090-14 
spirtli məhlulu, yod tinkturası və s. ilə 

yumaq. 
Əd Səfərov K.Səfərov Y..Məmmədey T 

Epizootologiya. B., 1971. 

EPİZOOTİYA (epi... və yun. Сфоу - 
heyvan ) — müəyyən ərazi üçün səciyyəvi 
olan adi (sporadik) xəstəlik səviyyəsini 
xeyli dərəcədə yüksəldən geniş yayılmış 
yoluxucu heyvan xəstəliyi. E.-nın öyrənil- 
məsi epizootologiya məsələlərinə aiddir. Е. 
epizootik prosesin gərginlik dərəcəsini, 
yəni heyvanlar arasında yoluxucu xəstə- 
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səbəbləri, mikrobdaşıyıcılıq məsələləri, 

coğrafi Е., epizootoloyi terminlərin uni- 
fikasiyası və s. ibarətdir. E.-mn inkişafı 

ikrobiologiyasının və immu- 

liklərin fasiləsiz yayılmasını və mikrob- 
daşıyıcılığını səciyyələndirir. E.-nın baş 
verməsi yalnız epizootik zəncir təşkil edən 
qarşılıqlı əlaqədar elementlər kompleksinin 
olması şəraitində mümkündür: infeksiya 
törədicilərinin mənbəyi (xəstə heyvan, 
yaxud mikrobdaşıyan heyvan), infeksiya 
törədicisinin yoluxma faktoru (cansız təbiət 

obyektləri), yaxud canlı daşıyıcılar, həssas 
heyvanlar, E.-nın baş verməsi və inkişafina 
xarici mühit amillərindən təbiət (coğrafi, 
iqlim, torpaq) və iqtisadi (təsərrüfat və s.), 

həmçinin ictimai fəlakətlər (müharibələr və 
iqtisadi böhranlar) təsir göstərir, E.-nın 
xarakteri, onun davametmə müddəti in- 

feksiya törədicisinin ötürülmə mexaniz- 
mindən, inkubasiya dövrünün müddətin- 

dən, xəstə və həssas heyvanların əlüqə- 
sindən, heyvanların saxlanma şəraitindən 

həmçinin kliniki diaqnostika üsullarından, 

patoloği anatomiya, fiziologiya, terapiya 
məlumatlarından istifadə edir, zoogigiyena, 
baytarlıq sanitariyası və baytarlıq işinin 
təşkili ilə birlikdə profilaktik və epi- 
zootiyaya qarşı tədbirlər işləyib hazırlayır, 
Е. insan və heyvanlar üçün ümumi olanı 
xəstəlikləri epidemiologiya ilə sıx əlaqədə 
öyrənir, E. coğrafiya, kit.-nın iqtisadiyyatı, 

həmçinin zoologiya və parazitologiya ilə 
bağlıdır. 
EPLTON (Appleton) Eduard Viktor (6.9. 
1892, Bradford, Yorkşir - 21.4.1965, 

və E.-ya qarşı tədbirlərin səmərəliliyindən 
asılıdır. Məlum xəstəliklər zamanı E, üçün 

опип kortəbii gedişi zamanı xüsusilə aydın 
təzahür edən dövriliyi (bir neçə ildən 

sonra), mövsümilik, inkişafın mərhələsi 
xasdır, İnsanın fəal müdaxiləsi, E.-ya qarşı 

planlı tədbirlər aparılması xəstəliyin qar- 
şısını xeyli dərəcədə alır. 
EPİZOOTOLÖGİYA (epizootiya 
logiya) – heyvanların yoluxucu xəstəlik- 

lərinin əmələgəlmə, yayılma şəraiti və yox- 
olma (sönməsi) səbəblərini (yəni epizootik 
prosesin qanunauyğunluqları haqqında), 
onlarla mübarizə və profilaktika üsullarını 

rənən baytarlıq elmi, E.-nın ümumi və 
xüsusi şöbələri vardır, Yoluxucu xəstəlik 
törədiciləri kəşf ediləndən xeyli əvvəl 

tiyalarla mübarizə və profilaktikanın 
empirik üsulları işlənib hazırlanmışdı. 19. 
əsrin bakterioloyi tədqiqatları E.-nın elmi 
əsasını təşkil edirdi. Heyvanların yoluxucu 

xəstəlik törədicilərini kəşf edən, bu xəs- 

diaqnostika və profilaktikası üçün 
preparatlar yaradılmasının elmi 

əsaslarını qoyan və Е.-пи bir elmi fənn kimi 
formalaşdıran £.Fasrer, R.Kox, İ.İ.Meç- 
nikov, D.İ.İvano tədqiqatlarından 
sonra E.-nin əsl çiçəklənmə dövrü başladı, 
E-nın inkişafına, qarayaraya qarşı ilk 

vaksini yaradan L.S.Senkovski, X.İ.Gel- 
mün, malleini alan O.İ.Kalninq və b. nis 
alimlərinin böyük təsiri olmuşdur, Hey- 
vanların bir çox yoluxucu xəstəliklərini 
öyrənən rusalimi S.N.Vışelesskinin nüs E.- 
nin inkişafında xüsusi xidməti olmuşdur. 
Müasir E.-nin əsas problemləri epizootoloyi 
prosesin dəqiq öyrənilməsi, heyvanların 
infeksion xəstəlikləri ilə mübarizə və pro- 
filaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və təkmiliəşdirilməsi, zooantroponozlarla mübarizə, bir sıra xəstəliklərin dövrilik 
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Edinburq) – 

İanreatı (1947), 
Kembric Un-tini 

bitirib (1914). Lon- 
don (1924-36), 
Kembric (1936-39) 
un-tlərinin prof., 
B.Britaniyanın el- 
mi tədqiqatlar dep.- 
tinin katibi (1939: 
49), Edinburq Un- 
tinin rektoru ol- 
müşdür (1949), 

Əsas işləri radiofizikaya və geofizikaya, 
əsasən, radiodalğaların yayılması və sön- 
məsinin tədqiqinə aiddir. Atm.-də radio- 

ların əksolması (qayıtması) 
hadisələrini eksperimental olaraq araşdır- 
mişdir. İonosferi kəşf etmiş (1924), 1926 
ildə isə ionosferdə üst əksetdirici qatı (Е. 

qatı və ya Hevisayd qatı) mü: 
dirmişdir. Yuxarı atm.-də müxtəlif qat- 
larda əksedən ionlaşma sıxlığını öyrə- 
nərək, 1927 ildə ionosferin maqnition 
nəzəriyyəsini yaratmışdır. Radarın inki- 
şafina töhfələr vermişdir. 
ЕРОХА, geologiyada — bir geol, 
şöbənin çöküntülərinin əmələ gəlməsi üçün 
keçən vaxt (zaman). Dövrün bir hissəsi 
olub, geol. əsrlərə bölünür. Bax həmçinin 
Geoxronologiya. 
EPOKSİD QATRANLARI - mole- 
kulunda bir və ya daha çox qlisidil 
СН,-СН-СН,, yaxud epoksid qrupu 

o. 
2с s olan oliqomerlər: bərkidicinin 

0 
təsirindən tikili (torvarı) polimerlərə çev- 
rilmək qabiliyyətinə malikdir. Epoksid 

gilis fiziki, London Kral Cə- 
miyyətinin üzvü (1927). Nobel mükafatı 

qrupları alifatik silsilədə, yaxud zəncirdə, — 
qlisidil qrupları isə çox vaxt zəncirin so- 
nunda olur. Molekulunda: əzan 
saxlayan E.q: epixlorhidrindən (bəzən с 
sidoldan) və tərkibində fəal hidrogen ato- 
mu olan birləşmələrdən (spirtlər, fenol- 
lar, tiofenollar, karbon turşuları, aminlər, 
amidlər və s.) sintez edilir. 2,2-di (4-hid- 
roksifenil) propan (difenilpropan, dian, bis- 
fenol A) əsasında alınan dian E.q. daha 

geniş yayılmışdır. 
Dian E.q. rəngi açıq sarıdan qəhvə- 

yiyədək dəyişən özlü maye və ya bərk, köv- 
rək maddələrdir: toluol, ksilol, aseton, 
metiletilketon, metilizobutilketon və onla- 
rın spirtlərlə qarışığında həll olur. Alifatik 
tsikllərdə və ya zəncirlərdə epoksid qrup- 
Лап olan digər E.q. doymamış birləşmələrin 
perturşularla (məs., persirkə turşusu ilə) 
epoksidləşməsindən alınır. Tetrahidroben- 
лду turşusu, tetrahidrobenzil efiri, ditsik- 
lopentenil efiri və 4-viniltsikloheksenin 
diepoksidləri, divinilin epoksidləşmiş oli- 
qomerləri mühüm praktik əhəmiyyət kəsb 
edir. Onlar əksər polyar həlledicilərdə həl- 
lolan yüksək özlü mayelərdir. 

E.q.-nın aşağı və yüksəktemperaturlu 
bərkimə prosesləri ayırd edilir. Aşağı temp. 

rda (“soyuqda”) bərkimə, adətən, alifatik 
poliaminlərdən və ya onların fenol, for- 
maldehid və çoxəsaslı turşularla kondens- 
ləşmə məhsullarından istifadə edilmək- 
lə aparılır. Yüksəktemperaturlu ("istidə") 
bərkimə zamanı əsas bərkidicilər kimi aro- 

matik poliaminlər, fenol- və karbamidal- 
dehid qatranları, di- və polikarbon turşuları, 
eləcə də onların anhidridləri işlənir. Ka- 
talizator kimi bəzən az uçucu üçlü aminlər 

və onların duzları istifadə olunur. İsti bər- 
kimə 100-300”C-də bir neçə saniyə (nazik 

təbəqələrdə) və ya bir neçə saat ərzində 

aparılır. E.q. lak-boya materialların, yapış- 
qanların, çox möhkəm armatırlarımış plas- 
tiklərin əsası kimi, abraziv və friksion 
materialların, polimer betonların, kipləşdi- 
ricilərin və s. hazırlanmasında tətbiq edilir. 
EPOKSİDLƏR, oksiranlar — halqa- 
sında bir oksigen atomu olan doymuş 
üçüzvlü heterotsiklik birləşmələr. E. tsiklik 
sadə efirlərdir. Aşağı epoksidlər (normal 
şəraitdə qazvarı olan etilenoksid istisna ol- 
maqla) efir iyli mayelərdir, üzvi həlle- 
dicilərdə yaxşı həll olur. Е. molekul küt- 
lələri yaxın olan sadə spirtlərdən bir qədər 
yuxarı temp-rda qaynayır. E.-in üçüzvlü 
halqasında bucaq gərginliyi olduğuna görə, 
onlar atsiklik və gərginlik olmayan tsiklik 
sadə efirlərə nisbətən yüksək reaksiya qa- 
biliyyətinə malikdir. E.-in nukleofillərlə 
halqanın açılması ilə gedən reaksiyaları 

üçün qələvi mühitdə Н.О, istifadə olunur. 
Bəzən “E.” termini oksigen atomunun kar- 
bon-karbon rabitəsinə deyil, çoxqat ra- 
bitəyə, karbon ilə qeyri-karbon rabitəsinə 
(məs,, C”N) daxil edilməsi reaksiyalarına 
aid edilir. 
EPOLET (fr. öpaulette, öpaule — çiyin) — 
hərbi qulluqçuların fərqlənmə nişanı, qızıl 
və ya gümüş bafla, saçaq və s. ilə bə- 
zədilmiş, bir tərəfi dairəvi, xüsusi formalı 
poqon. 
EPÖNA (fr. 6ponge — süngər) - nahamar 
(süngərvarı) səthli pambıq və ya ipək par- 
ça, üzərində naxışlı melani, dama və zolaq 
şəklində rəngbərəng bəzəklər olur. E.-dan 
qadın paltarları və kostyumlar tikilir. 
EPOPEYA (epos * yun, zotco — yara- 
diram) = ümumxalq problematikasını əks 
etdirən monumental əsər, Yazılı ədəbiy- 
yatın inkişafının ilk mərhələsində — qəh- 
rəmanlıq eposunun müxtəlif formalarının 
üstünlük təşkil etdiyi dövrdə Е. daha mü- 
hüm (Hegelə görə “substansial”) hadisələri 
və həyati ziddiyyətləri, yaxud xalq fanta- 
giyasının yaratdığı təbiət qüvvələrinin toq- 
quşmasını, böyük müharibələri əks etdi- 
rirdi. Qədim və orta əsrlərdə irihəcmli 
nəzm əsəri formasında yaradılmış E.-lar 

rəvayət və dastanların birləşməsindən, ya- 
xüd da hadisələrin vahid xətt üzrə inkişa- 
findan meydana gəlirdi. Bu əsərlərdə xalqın 
formalaşıb bərqərar olduğu dövrdəki bütün 
həyat təcrübəsi, bu prosesin müxtəlif mər- 
hələləri və cəhətləri əksini tapırdı, bəzi Е.- 
larda xalq həyatının müəyyən tərəfləri və 
mövzuları ön plana çəkilirdi. Qədim E.- 
larda bədiiliyin əsası möhtəşəm qəhrə- 
manlıqdır, aparıcı insanların surətində 
bilavasitə bütün xalq təmsil olunur, onlar 
öz fəaliyyətləri ilə bütöv bir cəmiyyətin və 
dövlətin taleyini həll edirlər. Belə E.-larda 
mübaliğəli obrazlılıq bədii təxəyyül dərə- 
cəsinə çatır. Digər tərəfdən, uzaq keçmişdə 
insanlara xas olan dünyanı mifoloyi dərk- 
etmə xüsusiyyəti E.-larda əcaib, sehrli 
hadisələrin geniş təsvirinə səbəb olur. 

Tarix boyu E. əsaslı dəyişikliklərə uğ- 
ramışdır. Müəyyən bir dövrdə qəhrəmanlıq 
E-si əvəzinə onu lağa qoyan komik E.-lar 
da ("Siçovullarla qurbağaların mühari- 

E.-lar bir sıra oriyinal bədii məzi, 
görə qiymətli və diqqətəlayiq olsa da, 
həmin dövrdə bəşər həyatı əsaslı surətdə: 

işdiyindən öz sələflərinə oxşaya bilmə- 
mişdir. Dante, Rable və Servantesin epik 
əsərləri erkən orta əsrlərin sonu — İntibah 
dövrünün əsl E.-ları, qədim qəhrəmanlıq 
E--sından yeni dövr üçün səciyyəvi olan 
roman-E.-ya bir növ keçid idi. 

Cəmiyyətin sosial həyatını nəsr for- 
masında təsvir edən E.-lar da (F. Rablenin 
“Qarqantüa və Pantaqruel”, N.V. Qoqolun 
“Ölü canlar”, A, Fransın "Pinqvinlər adası” 
əsərləri) meydana gəlmişdir. 19-20 əsrlər- 
də milli-tarixi problemlərə nüfuz edən 
roman-E.-lar yarandı. Bəzi roman-E.-larda 
baş qəhrəmanların xarakterinin formalaş- 
ması birbaşa milli və tarixi inkişafı əks 
etdirirdi (L.N.Tolstoyun “Hərb və sülh”, 
M.A.Şoloxovun "Sakit Don”, M.İbrahimo- 
vun “Gələcək gün” əsərləri). Bəzi roman- 
E.-larda isə qəhrəmanın şəxsiyyəti onun 
farixi və inqilabi hadisələrin içində şüurlu 
və aktiv iştirakı nəticəsində formalaşırdı 
(M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm”, 
A.N.Tolstoyun "Birinci Pyotr” romanları 
vəs.) 

Azərb. və digər türkdilli xalqların ən 
məşhur E.-sı "Dədə Qorqud” dastanıdır. 
EPOS - 1) geniş mənada lirika və dra- 
maturgiya ilə bərabər, ədəbiyyatın üç nö- 
vündən biri. Epik əsərlərin əsas ifadə tərzi 
təhkiyədir. Təhkiyədə baş vermiş hadisə 
sözlə çatdırılır. Əhvalatın baş verdiyi 
zamanla nağıl olunduğu zaman arasında 
müəyyən vaxt fərqi olur, əhvalat təh- 
kiyədən əvvəl baş verir, nağıledən baş 
vermiş əhvalatı xatırlayan şəxs qismində 
çıxış edir. Epik əsərlərdə təhkiyə ilə yanaşı, 
təsvirlər də müəyyən rol oynayır. Təhki- 
yədə əhəmiyyət kəsb edən müəllif müha- 
kiməsi də ideya və məzmun bütövlüyünü 
təmin edir. Təhkiyə içərisində personaiların 
danışığı — monoloq və dialoqlar da olur, 
Beləliklə, epik əsərdə təhkiyə, təsvir, müəl- 
lif mühakiməsi və personaiların nitqi va- 
sitəsilə həyat gerçəkliyinin bədii lövhələri 
yaradılır. Epik ədəbiyyatın əsas formaları 
roman, povest, hekayə, oçerk, novella və s.- 
dir. Şifahi xalq ədəbiyyatı öməkləri sırasına 
daxil olan atalar sözü, rəvayət, lətifə, nağıl 
və 5. epik formadadır. 

qəhrəmanlıq dastanı 
(məs., "Alpamış". “Kalevala", "Komgğlu”, 
“Manas” eposları və 5.). 
EPSOMİT (ing. epsomite, İngiltərədə 
Epsom ş--nin adından), acı duz - sul- 
fatlar sinfinin mineralı — MgS0,7H,0, 
Rombik sinqoniyada kristallaşır. Prizmatik, 
iynəvanı kristallar şəklində və sıx sal kütlə 
halında tapılır. Rəngsizdir. Şüşə рап, 
Sərtliyi 2-2,5: sıxlığı 1680 kq/)m). Suda həll 
olur. Quru şəraitində şor göllərdə 

Epsemi. 
əmələ gəlir. Qaraboğazqol körfəzi, Elton, 
Sivaş və s. göllərdə, Azərb.-da Darıdağ 
mərgmüş yatağında rast gəlinir. Toxuculuq, 
kağız, kimya sənayesində və tibdə istifadə 
edilir. 

EPŞTEYN (Epstein) lan (25.3.1897, Var- 
şava – 2.4.1953, Paris) — fransız. reyissonu 
və kino nəzəriyyəçi. L.Dellükun təsiri al- 
tında olmuş, onun fotogeniya nəzəriyyəsi- 
ni inkişaf etdirmişdir. “Müasir poeziya” 
(1921), “Salam, kinol” (1921), "Liroso- 

fiya” (1922) kitablarının müəllifidir. Кеј 
kimi ilk işi “Paster” (1922, Benua-Levi ilə 

birgə) filmi olmuşdur. Sonralar “Qırmızı 
mehmanxana” (1922, Balzakın əsəri üzrə) 
və “Sadiq ürək” (1923, öz ssenarisi üzrə) 

ekran əsərlərini yaratmışdır. E. alman eks- 
pressionist kinosunun üsullarından istifadə 

edərək "Eşerlər evinin süqutu” (1928, 
E.Ponun əsəri üzrə) filmini çəkmişdir. Kino 
dili sahəsində eksperimentlərə, metaforik 
obrazlılığa böyük əhəmiyyət vermişdir. 
Digər filmləri: "Niver- neli gözəl qı 
(1923), “Afişa” (1924), “İkili məhəbb: 

(1925), “Rober Маҝ̆епп macəraları” 

(1926), “Livan qəsrinin sahibəsi” (1932), 

“Avaraların ürəyi” (1935) və s. 
EPÜR (fr. öpure – с̧елуој) - fəza fiqurunu 
müstəvilər üzərinə proyeksiyalamaqla alı- 
nan с̧епуој (bax Tərsimi həndəsə). 

ER (Eure) – Fransanın şm.-ında дер-1. 
Yuxarı Normandiya tarixi vil.-ndə, Sena 

çayının aşağı axınındadır. Sah. 6 min in, 

Əh. 603.2 min (2010). İnz. m. Evrö ş.-dir. 
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ER VƏ LUAR 

ERARİ (lat. aerarium, acs sözündən, yi- 
yəlik halda aeris — mis, pul) — Qədim Ro- 
mada dövlət xəzinəsi, Satum məbədində 
saxlanılırdı. Resp. dövründə senatın (kves- 
torların idarəçiliyində), imperiya dövründə 
isə imperatorların (pretorların idarəçili- 

yində) sərəncamverməsində idi. Tədricən 
İmperator Avqustun təsis etdiyi şəxsi impe- 
rator kassası — fisklə birləşmişdi. 
ERATEM - ümumi stratiqrafik şkalanın 
iri bölməsi. Era ərzində formalaşmış sü- 
xurlar kompleksinə uyğun gəlir. Sinonimi = 
Qrup. Bax həmçinin Srrariqrafiya. 
ERATOSFEN, kirenli Eratosfen 
(Eratosthönes Kyrendios: е.ә. təqr. 276: 
194) - qədim yunan alimi. Riyaziyyatda 
sadə ədədlərin tapılması üçün üsul (Era- 
tosfen ələyi) vermiş, kubun ikiqat bö- 
yüdülməsi məsələsinin həlli üçün ci 
yaratmışdır. Yer meridianını ilk dəfə E 
ölçmüşdür. Xronologiya, astronomiya, ədə- 
biyyat (qədim kome- diyalar haqqında 
tədqiqat), fəlsəfə və musiqiyə dair əsərləri 

ER VƏ LUAR (Eure-et-Loir) — Fransa- 
da dep:t. Sah. 5,9 min /rr?, Əh. 440,3.min 
(2010), İnz. m. Şarirş.-dir. 
ERA (lat. aera - an, ləhzə) - 1)xronolo- 
giyada hərhansı əlamətdar və уа әбалә- 
vi hadisə ilə bağlı olan tarix hesabının 
başlarığıc anı: (vaxtın ardıcıl: hesabı bu 
andın başlayır), həmçinin tarix hesabı sis- 
temi. Təqvimin başlandığı hadisənin хагаҝ̆- 
terindən asılı olarıq E. müxtəlif olur. Məs., 
astronomik era olan ən qədim hind erası 
(Kali) bəzi planetlərin vəziyyətinə görə he- 
sablanmışdır (e.ə, 3102 4 fevralın 18-dən): 
şəhərin salınmasından (е.ә. 753 ildə Roma- 
nın əsasının qoyulmasından) hesablana: 
hər hansı bir hökmdirın və ya sülalənin 

ldiyi gündən və ya ildən he- 
sablanan Е. - Nabonassar (e.ə. 747 il fevr- 
alın 26-dan) Е.-ы, Selevkilər (e.ə, 312 il 
oktyabrın 1-dən) E--si, Diokletian və ya 
əzabkeşlər E--si, tarixi hadisədən hesabla- 
nan Е. - fransız erası (1792 il sentyabrın 
22-dən, Fransada Birinci resp.-nın elan 
edilməsindən) və s. var, 

DiniF ERATOSFEN ƏLƏYİ - mürəkkəb ədəd- 
dan başlayan Е. misal ola bilər. Roma lərin natural sıradan ələnməsi metodu. 

rahibi Kiçik Dionisi (Dionisi E.-sı) təklif Eratosfen tərəfindən işlənmişdir. E.ə.-nin 
etmişdir. Buna yen i və yaxud bizim E. mahiyyəti aşağıdakı kimidir: 1-in üzə- 
(b.e.) da deyilir. Bu E. beynəlxalq prakti- rindən xətt çəkilir. 2 sadə ədəddir, 2-yə 
kada və tarix elmində qəbul edilmişdir. bölünən bütün nanıral ədədlərin üzərindən 

E, İsi xətt çəkilir. Üzərindən xətt çəkilməyən 3 
(hən, *(57), miladdan əvvəl və ya mi- ədədi sadədir. 3-ə bölünən bütün natural 

ədədlərin üzərindən xətt çəkilir. Növbəti 
üzərindən xətt çəkilməyən 5 sadə ədəddir. 
Analofi əməliyyatı aparsaq, sadə ədədlərin 
istənilən qədər böyük ardıcıli 
bilərik 

qəbul edilmiş ölüm tarixin. ERAZM ROTTERDAMLI (Erasmus 
s də dini E.-ya misaldır. Roterodamus), Dezideri (Desiderius) 

m (28.10.1469, Rotterdam – 12.7.1536, Ba- 
2) Əvvəlki mərhələdən köklü şəkildə zel) — Niderland alimi. humanist, yazıçı 

fərqlənən böyük tarixi dövr. filoloq, ilahiyyatçı, 
ERA, Şimal İntibahının 

ən görkəmli nüma- 

hakimiyyət: 

səmbərin doğulma ya İsa pe 

Bundan başqa, əvvəl və sonra 

ildan öncə, miladdan sonra ("m.ə," və ya 

m.ö,", “m.s.”) kimi də verilir. Müsəl 

manh sı (/hicri: 622 11, iyulun 16/17-də 
/ peyğəmbərin Məkkədən Мә- 

əsi), Budda E.-sı (е.ә. 544 

geoxronoloyi 
böyük aman ölçü vahidi. 

tarixində qr yəndəsi, Paris Un- 

tində (1495-99) 

yü təşkil edən 
əmələ gəlməsi vaxtına uy- 

böyük n rhələ, Е.-аг eonlarda təhsil almışdır. La- 

işir və dövrlərə bölünür. Fanerozoy ип диндә yazmış- 
eonuna üç F dir, Niderland mis- (Paleozoy, Mezozoy, Kay- 
ozoy) daxildir. Bax həmçinin Geoxro- tisizmi və huma- 

ERANOS, Aşağı 
Eranos – İr 

nizm yönlü təhsili 
Yuxarı 

lığında Gəmibasar 
nın (9.9.1930 ildən Qəmərli, 4:9, 

945 ildən Artaşat r-nu) dağlıq hissəsində, 

Eranos, eləcə də xristian 
an xa mətnlərinin yeni, elmi əsaslara söykə 

oxunuşunu təklif edən Oksford refor- 

matorlarının (C.Kolet və b.) təsiri yaradıcı 

şəxsiyyət kimi formalaşmasında həlledici 
rol oynamışdır. E.R. Əlidi-cədidin yunan 
dilində əslini ilk dəfə nəşr etmiş (1517, 
özünün geniş şərhləri ilə), onu latın dilinə 
çevirmişdir (1519), “Məsihin fəlsəfəsi” 

ən 

Gərni çayı yaxınlığında azərb.-ların yaşa- 

dığı kənd: 1918 ildə erməni hücumlarına 

məruz qalaraq dağıdılmış, əhalisinin bir 
hissəsi qətlə yetirilmiş, sağ qalanlar qaçqın 
düşmüşdür, 

adlandırdığı yeni ilahiyyatın mükəmməl 
sistemini yaratmışdır. Bu sistemdə əsas: 
diqqət insanın Allaha münasibətinə, Allah 
qarşısında mənəvi öhdə- liklərinə yönəlir. 
“Axmaqlığın mədhi” (1509), “Adi söh- 
bətlər” (1519-35), “İradə azadlığı haqqın- 
да” (1524) və s. əsərlərin müəllifidir. 
ERBİUM (İsveçdəki İrterbyu kəndinin 
adından: lat, Erbium), E r — kimyəvi ele- 
ment. Elementlərin dövri sisteminin III qru- 

pundadır, nadir-torpaq elementlərə (NTE): 
aiddir, at. n. 68, at. k. 167,26-dir. Təbiətdə 

6 stabil izotopu vardır: 167Er (0, 1496), бҸЕг 

(1,6196), 146Ег (33,699), 17Er (22.9599), 
V68Er (26,896), 79Er (14,996). Yer qabı- 
ğinda miqdarı kütləcə 3,3:10-496, dəniz 
suyunda 6:10:7mg//-dir. Digər NTE ilə bir- 

likdə ksenotim, evksenit, monasit, bast- 
nezit, loparit, ortit və s. mineralların tər- 
kibində olur. Е.-и 1843 ildə K.Mosander 
kəşf etmişdir. 

E. atomunun xarici elektron təbəqələ- 
rinin konfiqurasiyası 4/125s25p/6s2: oksid- 
ləşmə dərəcəsi “3, nadir hallarda “1 olur, 
Polinqə görə elektromənfiliyi 1,24: atom 
radiusu 0,175 nm-dir, E. gümüşü-ağ metal- 

dir: 15229C, fin 25107C: sıxlığı 9,062 
q/sm): kompakt (ovuntusunun sixlaşdırıl- 
masından və emalından alınan) Е. havada 

tədricən oksidləşir: rütubətli havada qızdı- 

rıldıqda bir qədər tez oksidləşir: mineral 
turşularla duzlar əmələ gətirir. Qızdırıl- 
dıqda E.-un oksigen, halogenlər, xalko- 
genlər, Му və Н. ilə qarşılıqlı təsirindən 
Ertlll) birləşmələri alınır. Müxtəlif üzvi və 

qeyri-üzvi liqandlarla E(III) ionu koordi- 

nasiya ədədi 9-dan 15-ə qədər olan bir- 
ləşmələr əmələ gətirir. E. NTE-in təbii 
qarışığından ekstraksiya və xromatoqrafiya 
metodları ilə ayrılır, Metallik E. metal- 

termiki və ya elektrokimyəvi üsullarla 
flüorid və xloridlərdən alınır. E.-un komp- 

leks birləşmələri NTE-nin ayrılması və tə- 
mizlənməsində, lantanoid və aktinoidlərin 

ayrılmasında və s. tətbiq edilir. 
ERCİYAS, Arqeus - Türkiyədə vulkan 
massivi. Anadolu yaylasının c.-ş.-ində yer- 
ləşir. Andezit, dasit, liparitlərdən ibarətdir. 
Hünd. 3916 т (Kiçik Asiya y-a-nın ən 
yüksək nöqtəsi). Yamaclarında çoxsaylı 
konus və kraterlər var, Buzlaq 3300 m-ədək 

enir. Ətəklərini üzümlük və bağlar tutur. 

Burada sonuncu püskürmə 1 əsrdə baş 
vermişdir (bu təbiət hadisəsi qədim yunan 
coğrafiyaşünası və tarixçisi Strabon tərə- 

findən təsvir edilib). 

ERDELTERYER (ing. Airedale Terricr) 

xidmət itləri cinsi. 19 əsrin ortalarında B. 
Britaniyada yetişdirilmişdir. Ardıcıl olaraq 
bir neçə cinsin (tazılar, qədim ingilis 

Erciyas massivi. 

teryerləri, xaryerlər, qisatüklü kollilər və 
bulteryerlər) çarpazlaşdırılmasından alın- 

mişdir. Cinsin adı yetişdirildiyi Er çayı 
dərəsinin adından götürülmüşdür. Boyu 
62-66 sm-dir, başı uzunsov, yastıalınlıdır. 

Üst dodağında cod “bığı”, alt çənəsində 
“saqqalı” vardır. Ən səciyyəvi rəngi qızılı- 
kürəndir: boynunun üst hissəsində, belində 

Erdelteryer: 

və yan tərəflərində tünd rəngli 
Cəld və kobud hərəkətlidir. Dözümlüdür, 
asan əhliləşir. Bir çox ölkələrdə əsasən 
həvəskarlar tərəfindən yetişdirilir. 

ERDENET – Monqolustanın şm.-ında ş. 
Orxon aymakının inz.m. Əh. 92,0 min 
(2011), Selenqa və Orxon çayları arasında 
yerləşir. Darxan ş. ilə diy. əlaqəsi var. İri 
filizsaflaşdırma kombinatı fəaliyyət gös- 
tərir: tikinti materialları istehsalı, ağac 
emalı, yeyinti sənayesi, yun emalı müəs- 
sisələri var. Şəhər 1973 ildə mis-molibden 
filizləri yatağının işlənməsi ilə əlaqədar 
salınmışdır. 
ERDENİ-DZU - orta əsrlər Monqolusta- 
nında ilk buddist monastırı, ən böyük dini 
və siyasi mərkəz. Əsası 1585 ildə qədim 

monqol dövlətinin paytaxtı Qaraqorumun 
с. hissəsində qoyulmuşdur. 18 əsrdə güclü 
dağıntıya məruz qalmış, həmin əsrin sonla- 
rindan əhəmiyyətini itirməyə başlamışdır. 

Çox sayda bürcləri (suburqanlar) və qa- 
pıları olan divarları, bir neçə məbəd, divar 

rəsmlərinin fraqmentləri, heykəltəraşlıq 
nümunələri saxlanmışdır. 20 əsrin 40-cı 
illərində bərpa edilərək muzeyə çevril- 
mişdir. 

ERDƏPİN, Ərdəpin - İrəvan qub.-nın 
Şərur-Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 

ildən Keşişkənd, 3.1.1935 ildən Mikoyan, 

6:12.1957 ildən Yeğeqnadzor r-nu) azərb.- 

ların yaşadığı kənd. E. mühüm stratefi əhə- 
miyyət daşımışdır. 19 əsrin əvvəllərində 
bölgənin Rusiya tərəfindən işğalından dər- 
hal sonra buraya İrandan, Türkiyədən er- 
məni ailələri köçürülmüş, azərb.-lar isə 
tədricən sıxışdırılıb çıxarılmışdır. 10.9. 

1946 ildə E.-in adı dəyişdirilərək Yeğegis 
adlandırılmışdır. 

ERDİ – Çadda, Böyük Səhranın c.-unda 
plato, C.-undakı Ennedi platosundan susuz 
Murdi çökəkliyi ilə ayrılır. Hünd. 1114 m-ə- 
dəkdir. Qumdaşılarından təşkil olunmu: 
dur, şm. və с. yamacları vadilərlə parça- 
lanmışdır. Nadir kserofil dənli bitkilər, 
vadilərdə kolluqlar (akasiya, südləyən) ya- 
yılmışdır. 

ERDOKS - kömürün alovsuz partladıl- 
ması üsulu, polad borucuq (patron) içə- 
risindəki 70-80 MPa təzyiq altında sıxılmış 
havanın parçalanan (partlayan) diafraq- 
madan keçərək sürətlə genişlənməsinə 
əsaslanır. Patronun uz. 1,6 m-ə, kütləsi 12 
kq-a qədərdir, bir patron 200 dəfədən çox 
istifadə edilir. E.-un tətbiqi partlayış təh- 
lükəli qarışıqlar (metan-hava, kömür tozu- 

EREBRU 

hava) olan şaxtalarda kömur qazıntısı 
zamanı alovlanmanı aradan qaldırır. 
ERDURAN A yla (d.22.9. 1934, İstanbul) – 
türk violin ifaçısı. K.Bergerin yetirməsidir. 
İlk çıxışı 10 yaşında Saray kinoteatrında 
olmuşdur. 1946-51 illərdə Paris Milli Kon- 
servatoriyasında 
violin üzrə təhsil 
almışdır. 1951-55 
illərdə ABŞ-da toc- 
rübə keçmiş, To- 

mas Şermanin rəh- 
bərlik etdiyi or- 
kestrlə ilk kon- 
sertini vermişdir. 

1957-58 illərdə 

Moskva Konserva- 
toriyasında О, Oystraxla çalışmış, 

ildə H.Venyavski ad. müsabiqədə mi 
layiq görülmüşdür. 1958 ildə Brüsseldə 
Ülvi Camal Erkinin violin ilə orkestr üçün 
konsertini bəstəkarın rəhbərliyi ilə ilk dəfə 
səsləndirmişdir. 

1963 ildə Cumhurbaşkanlığı Simfonik 
Orkestri ilə birlikdə Türkiyənin Опа ş.-ində 

və Anadolunun müxtəlif yerlərində kon- 
sertlər vermişdir, 1964 ildə Mithat Fenmen 

ilə birlikdə Londonda verdiyi konsertə görə 
H.Vemey mükafatına layiq görülmüşdür 

Albert Holl”da 
Y.Roydestvenskinin idarə etdiyi orkestrlə 
İ.Bramsın violin üçün konsertini ifa et 
mişdir. 1985 ildə London Filarmonik Or- 

kestri ilə birlikdə Bramsın əsərlərini valı 

köçürmüşdür. 1970 ildə Niderlandda Bet- 
hoven mükafatını qazanmış, 1971 ildə 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Dövlət sənətkarı 
adina layiq görülmüşdür. 1973-90 illərdə 
İsveçrə və Lozanna konservatoriyalarında 

ustad dərsləri keçmiş, bir çox məşhur sə: 
nətkarlar yetişdirmişdir. E. konsertlərində 
İ.Menuhin, Navarra, İ.Oystrax, V.Öystrax, 
V.Pikayzen və b. sənətkarlarla yaradıcılıq 
əməkdaşlığı etmişdir. O, Türkiyədə U. El- 

qarın əsərlərini səsləndirən ilk sənətkardır 
Avropanın, ABŞ-ın, Afrikanın, Rusiyanın, 
Azərb.-ın bir çox şəhərində qastrol səfər- 
lərində olmuşdur, 
EREBRU (Örcbro) - İsveçin с. hissəsində, 
Orta İsveç ovalığında, Elmaren gölündən 
q.-də len. Sah, 8,5 min Кин?, Əh, 280,3 min 

(2011). İnz. m. Erebru ş--dir. 
EREBRU (Örebro) – İsveçdə şəhər. Ereb- 
ти leninin inz. m. Əh. 107 min (2010), 
Elmaren gölünün q.-ində, Svarton çayı 
sahilindədir. Avtomobil və diy.-ları qov- 
зад. 

Əsası 1200 ildə qoyulmuş: 1404 ildə 
şəhər statusunu almışdır. Un-t (1999), qəsr 
(13-17 əsrlər), qotik kilsə (13 əsr), 18-19 

3 



EREBRU SÜLHÜ (1812) 

lərə aid taxtadan evlər: diyarşünaslıq 
с s (“Göbələk”) su qül. 

əsi, Qusi k akvaparkı, “Bem Аг 

Mühüm ayaqqabı sənaycsi mərkəzidir 
Maşınqayırma stehsalı inkişaf 

EREBRU SÜLHÜ (1812) Napoleon 
şı bağlanmış sülh və müt. 

la müqavilələr, İsveçin 
(Örebro) ş.-ndə iyulun 6-da B.Bri. 

5 B.Britan 

götürülürdü. E.s. altıncı Fransa əleyhinə 
koalisiyanın (1813) formalaşdırılmasının 
başlanğıcı oldu 
EREBUNİ 
сә. 782 ildə çar / Argişrinin saldırdığı qa 
la. Xarabal 
da yerləşən Qanlıtəpədə aşkar edilmiş- 
dir. Müntəz: ilar 1950 ildən apa- 
rılır, Elə, 8 : 

Urartu dövlətinin şm.-ında 

ğı Yerevan ş.-nin şm. kənarın- 

nq 
ıəvvəllərində | Argişti bu 
n Etinni ölkəsinin bir sıra 

uşa, Eriahi, Ka. 

Aliştu) zəbt edərək 

azidə yerləş 
vil.-ini (Ululani, Darani, 1 

Kihuni 
dirmişdi. Qala Urartu hökm- 

a, İşkiqul 

larının ənubi Qafqazda iqamətgahı və 
forpostu olmuşdur. Qazı ar zam qala 

ti- divarları, saray, iki məbəd, təsərrü 
əri, həmçinin Argişti və onun oğlu 

Sardurinin təqr. 20 kitabəsi və s. tapıl 

k 

mışdır. Sarayda və məbədlərdən birində 
divar rəsmlərinin = omamental frizlərin, 
allahların təsvirlərinin, ovçuluq və vergi 
toplanması səhnələrini əks etdirən qalıqları 
aşkar olunmuşdur. Е.ә. 7 əsrdə qala əvvəlki 
əhəmiyyətini itirmiş, xəzinəsi isə yeni 
mərkəz Teyşebainiyə köçürülmüşdü, E.-də 
yalnız с.ә. 6 əsrin əvvəllərində çar Rusa 
dövründə yeni tikintilərə başlanılmışdı. 
Urartu dövlətinin süqutundan və Teyşe- 
baininin dağıdılmasından sonra da E.-də 
yaşayış davam etmiş, Əhəmənilər döv- 
ründə isə yeni tikililər inşa olunmuşdu 
Qazıntılar zamanı с.ә. 5-4 əsrlərə aid yerli 
hökmdara məxsus Milet sikkələri və gümüş 
ritonlar tapılmışdır. 
EREBUS – Antarktidada Ross a.-nda 
(bəlkə də y-a-nda) fəaliyyətdə olan vulkan, 
Hünd. 3794 m. Bazaltlardan və tuflardan 
təşkil olunmuşdur. Əsas kraterinin diametri 
850 т, dərinliyi 275 in, hünd. 3743 ndir. 
Əsas kraterdən aşağıda ikinci kiçik krater 
yerləşir. Kalderasında fumarollar və qey- 
zerlər var. Yamaclarında (100 m hünd.-ə- 
dək) dəniz fauna və florasının qalıqları 
aşkar edilmişdir. 1841 ildə ingilis səyyahı 
С.К. Rossun ekspedisiyası kəşf etmiş və 

ekspedisiya gəmilərindən birinin adı ilə 
adlandırılmışdır. 
EREDİA (Heredia) Xose Mariya (31.12 
1803, Kuba, Santyaqo – 7.5.1839, Mek- 
sika, Toluka) — Kuba şairi. Milli poeziyanın 
banilərindən biridir. Klassisizm üslubunda 
inqilabi-vətənpər- 
vərlik ruhlu şeirlər 
yazmışdır. İspan 
müstəmləkəçiliyi- 
nə qarşı mübarizə 
aparmışdır. Poezi- 
yasına romantik 
qiyamçılıq və me 

yerli 
kolorit” axtarışl 

(“Şeirlər 

lanxoliya, 
1 

xasdır 
toplusu, 1825 və 1832), Təbiət qüvvə- 

lərinin gücünü ifadə edən şeirləri məş- 
һигдиг ("Firtinada”, 1822: “Niaqara”, 

1824 la üzərində” fəl- 
“Sürgün edilmişin 

"Çolulada Teo 

səfi poeması, 1820: 
nəğməsi”, 1825). 
EREĞLİ – Türkiyənin c.-unda, Konya 
ilində şəhər. Əh, 98.7 min (2012). D.y. st. 

Şəhərin ilk adi Herakleya Heraklın adından 

götürülmüş, sonralar E. şəklini almışdır. 
Eə, 742 ildən Aşşur, daha sonra Kimmer, 
Frigiya və Lidiyanın işğalı altında olan E 
с.ә, 546 ildə Əhəmənilərin hakimiyyətinə 
keçmiş, е.ә. 333 ildə Makedoniyalı İsgən- 
dər tərəfindən tutulmuş, onun ölümündən 

sonra isə Selevkilər dövlətinə qatılmışdır. 

EREKSİYA 

Ereğli (Konya ili). “İrviz” qayaüstü relyefi 

Fə. 64 ildə romalılar tərəfindən işğal olun- 
müşdür, 395 ildə Roma imperiyasının par- 
çalanmasından sonra Bizansın tərkibində 
qalmışdı. 805 və 832 illərdə ərəblər tərə- 
findən tutulsa da, Xilafət qoşunlarının geri 
çəkilməsi ilə əlaqədar yenidən Bizansın tər- 
kibinə qatılmışdır. 11 əsrdə Səlcuqilərin ha- 
kimiyyəti altına keçmişdir. Birinci səlib yü- 
rüşü zamanı səlibçilər ilə müsəlmanlar ara- 
sında mübarizə meydanına çevrilmişdir. 15 
əsrin ikinci yarısında Osmanlı dövlətinə 
qatılmışdır. 1904 ildə Konyada diy. çəki- 
lişindən sonra şəhər sürətlə inkişaf etməyə 
başlamışdır, 

Şəhərdən 12 im ş.-dəki “İvriz” qay 
üstü relyefi Hititlər dövrünün abidəsidir. 
E-nin c.-unda təpə üzərində yerləşən Qa- 
rabaşvəli tikililəri (məscid, təkyə, imarət və 

türbə) 15 əsrə aiddir. Qübbəli və tağlı 
imarət Qaramanoğulları dövründən qalmış- 
dir. Anadolu Səlcuqlarının dövründə inşa 
edilmiş Cümə məscidi, ehtimal ki, Qara- 
manoğulları tərəfindən təmir olunmuşdur. 
1889 ildə tamamilə yeniləşdirilən məscidin 
32 sütun üzərindəki əsas hissəsi torpaq 
damla örtülmüşdür. Qırmızımtıl daşdan 

tikilmiş, hünd. 40 m olan minarənin şə- 
rəfsaltı çini naxışlarla bəzədilmişdir. Qara- 
manoğlu Seyfəddin Süleymanın qızı ) 
sihə xatın tərəfindən inşa edilən Şeyx 
Şəhabəddin zaviyəsi (1390-91), fərqli üs- 
lübda tikilən Rüstəm paşa karvansarayı (16 
əsrin ortaları, memar Sinan), qədim ha- 
mamlar E.-nin memarlıq nümunələridir. 
Səlcuq Un-tinin ali peşə məktəbi (1987) və 

təhsil fakültəsi (2010), liseylər, müzey 

(1968) fəaliyyət göstərir. K.t. r-nunun (ta- 

xıl, yun, Ankara keçisi yunu) ticarət mər- 

kəzidir. Pambıq parça f-ki var, 

Ereğli (Zonqulduğ ili) şəhərindən görünüş. 
EREĞLİ – Türkiyənin şm.-ında, Zon- 
quldağ ilində şəhər, Əh. 102,8 min (2012). 
Qara dənizdə port. E.ə, 558 ildə Metropolis 
adı ilə Meqara ş.-ndən olan yunanlar tə- 
rəfindən əsası qoyulmuşdur. Daha sonra 
Herakleya adlandırılmışdır. E.ə. 4 əsrdə 
tiranların hakimiyyəti altında idi. E.ə, 3 
əsrdə Romanın Pont əyalətinə daxil edil- 
miş, Pont Herakleyası adlandırılmışdır. 
Eramızın 395 ilində Romanın iki hissəyə 
parçalanmasından sonra Bizans dövlətinə 
qatılmış, 1204 ildə genuyalıların haki- 
miyyəti altına keçmiş, 1214 ildə yenidən 
Bizans tərəfindən tutulmuş, 14 əsrin or- 
talarınadək onun tərkibində qalmışdır. 1360 

ildə (bəzi mənbələrə görə, 1397) Osman- 
liların hakimiyyətinə keçmiş, Bəndəri 
Ereğli adlandırılmış, 19: əsrdə port şə- 
həri kimi şöhrət qazanmışdır. 1924 ildən 
Türkiyənin Zonquldağ ilinin tərkibindədir. 

Bülent Ecevit un-tinin təhsil fakültəsi 
muzey (3 mindən artıq arxeoloii nümunə) 

və s, var, Şəhərdə 
mədəniyyət və sənət 

festivalları keçirilir 
E, ölkənin daş 

kömür və manqan 
filizi hasilatı mər- 
kəzlərindən biridir. 
Metallurgiya z-du, 
toxuculuq və yeyinti 
sənayesi müəssisə- 
ləri var, 
EREXTEYON 
Erexfeyon 
(Epeynenetov) – 

Afina Akropolunda 
Afina və Poseydon- 

Erexteya məbədi, 

qədim yunan memarlığının nadir abidəsi 
Е.ә, 421-406 illər arası tikilmişdir. Asim- 

metrik məkan kompozisiyasına malik 
məbəd bir sıra otaqlardan, ionik orderli iki 
portikdən, məşhur kariatidlər portikindən 

ibarətdir. Sahə etibarilə o qədər də böyük 
olmayan Е. (portiklərsiz sahəsi 11,6 m x 
23,5 m) kompozisiyasının və ayn-ayrı 
detallarının zərifliyinə görə Akropol an 
samblında mühüm yer tutur, 

EREKSİYA (lat. erectio) 
simlərin qanla dolması nəticəsində kişi 

mağaralı ci 

cinsiyyət orqanının həcmcə fizioloyi bö. 
yüməsi və bərkiməsi: cinsi oyanma zamanı 
onurğa beyninin şöbəsində yerləşən sinir 

yrələrindən gələn impulsların təsiri ilə 
baş verir, Bu zaman burulmuş arteriyalar dü 
zəlir, genişlənir və bununla bərabər, anasto. 
mozlar və trabekulaların kapilyar şəbəkəsi 
tamsixilır, nəticədə sinusların qanla tez dol. 
masi təmin edilir (onlarda qan təzyiqi sisto. 
lik təzyiqdən bir neçə dəfə yüksək olur) 

Erexteyon məbədi, Е.ә. 421-406. 



EREMOSPARTON 

EREMOSPARTÖON (Eremosparton) – 
paxlalılar fəsiləsindən bitki cinsi. Çubuq- 
şəkilli nazik budaqlı kollar, yaxud kiçik 

iclardır. Yarpaqları gövdəyə yapışmış 
xırda puleuqlardır. Kəpənəkşəkilli bə- 
növşəyi çiçəkləri uzun saplaqlıdır. Meyvəsi 
1-2 toxumlu paxladır. Şərqi Dağ--da, Xə- 
zəryanı ərazilərdə .Опа Asiyadı 3 növü 
məlumdur. Yarpaqsız E. (E.aphyllum) 
növü budaqları yuxarıya qalxan, hünd, 
1 neədək olan koldur. E. növləri qumları 
bərkitmək və səhraları yaşıllaşdırmaq məq- 

stifadə olunur. 
EREMURUS, çiriş (Eremurus) - zün- 
baqkimilər sırasının asfodelina (Asphode- 
İaceae) fəsiləsindən ot bitkisi cinsi. Bəzən 
bu sıra bir neçə müstəqil cinsə ayrılır. 
Kökətrafi yamaqlarının uz. 30-100 s-dir. 

Çiçək saplağı yarpaqlardan xeyli uzun, 
çiçək qrupu çoxçiçəkli salxımdır: çiçək- 

4. sarı, çəhrayı, qırmızımtıl, yaxud 
qonurdur. Meyvəsi kürəşəkilli qutucuqdur 

ub-Şərqi Avropada və Asiyada 60-dan 
nəlumdur. Kim və Qafqazdan 

dər yayılmışdır. Çöl- 

dağların 3500 m-ədək 

inin açıq yamaclarında 
bitir, Azərb.-da Е. azerbaydianicus növü 

ilmişdir. Bir çox növü (Е.с 
E.robustus) dekorativdir. Bəzi növlərinin 

kökündə eremurus polisaxaridi, yapışqan 
məqşədilə istifadə edilən qummiara: 

licisi v yarpaqlarından boya 
və kökləri bişirilmiş 

Balverən bitkidir. 
ERENBÜRQ İlya Qr 
K 31.8.1967, 

r 

oryeviç (27. 

Moskva) - nis y 
mai xadim, SSRİ Dövlət 

məsuliyyəti ilə duyğuların kon- 
qarşılaşdırılması 

həbbəti”, 1924), kapi- 
idi (“D.Y 1923) ol 

tçi” (1925) romanında 
İkinci gün” (1933) roma- 

tresti 

isinl-psixoloyi 
nında fəlsəfi problemlər üstünlük təşkil 
edir. 1936-39 illərdə “İzvestiya” qəzetinin 
İspaniyada hərbi müxbiri olmuşdur, esseist, 

ə şair kimi çıxış etmişdir. Böyük 

Eresunin boğazı. Malmö (İsveç) portu 

müharibəsi illərində, əsasən, pub- 
lisist kimi fəaliyyət. göstərmiş, “Parisin 
süqutu” (1941), “Fırtına” (1946-47) ro- 
manlarını yazmışdır. Müharibədən sonrakı 
illərdə “Doqquzuncu val” (1951-32), 
“Mülayim hava” (1954-56) romanlarını, 
bir sıra ədəbi-tənqidi esselərini, “İnsanlar, 
illər, həyat” (1-6 c., 1961-65) xatirələr 
kitabını nəşr etdirmişdir. “İnsanlar, illər, 

Kommunar çubu 
Azərb, dilinə tərcümə edilmişdir. 
ERENTAL (Aehrenthal) Aloiz fon (27 
9.1854, Çexiya, Qrosskal — 17.2.1912, 
Vyana) – Avstriya-Macarıstan siyasi ха- 
dimi və diplomatı. 1895-98 illərdə Bu- 
xarestdə diplomatik elçi, 1899-1906 illərdə 
Peterburqda səfir, 1906-12 illərdə xarici 

həyat və s. əsərləri 

işlər: naziri olmuşdur. Bosniya və Her- 

seqovinanın Avstriya-Ma 
dən işğalının (1908) hazırlanmasında mü- 

hüm rol oynamışdır. 
EREPSİN - bağırsaq vəziləri tərəfindən 

sekresiya olunan həzm fermentləri qarışığı, 
orqanizmdə zülalların parçalanmasına 

arıstan tərəfin- 

vabdehdir. E. nazik bağırsaq şirəsinin tər- 
kibinə daxildir. 
ERESUNN (Öresund), Zund -Skandi- 
naviya y-a ilə Zelandiya a. arasında boğaz 
Baltika dənizini Katteqat boğazı ilə bir- 

ləşdirir. Uz. 102 kn, eni 3,4-49 km, də- 
rinliyi farvaterdə 8 /н-ә qədərdir. Q. sa- 
hilindəki Kopenhagen 5. (Danimarka) ilə ş 
sahilindəki Malmö (İsveç) portunu diy 
bərəsi əlaqələndirir. 
EREŞKİQAL (şumercə “böyük torpağın 
sahibəsi") — şumer mifolo) sında ilahə, 
yeraltı dünyanın sahibəsi. Yeraltı dünyanın 
hökmdarı Nergalın, yaxud müharibə allahı 
Erranın arvadı, İnannanın (İştarın) bacısı 

və rəqibidir. E.-ın sərəncamında yeraltı 
dünyanın yeddi (yaxud daha çox) məh- 
kəməsi var. О, yeraltı dünyaya daxil 
olanlara öz “ölüm nəzəri”ni yönəldir. Əsas 

məbədi Хигада (Mesopotamiya) idi. 

ERETRİYA (Epörpua) – Evbeyaa--nın с.- 
q. sahilində qədim yunan şəhəri. E.ə. 8-7 
əsrlərdə əhəmiyyətli dərəcədə çiçəklənən 

E, Xalkidika y-a-nın, Cənubi İtaliyanın və 

Siciliyanın kolonizasiyasında fəal iştirak 
edirdi. Kiçik Asiyada üsyan etmiş İoniya 
şəhərlərini dəstəklədiyinə görə с.ә, 490 ildə 
farslar tərəfindən dağıdılmış, əhalisi qul 
kimi satılmışdı. E.ə. 480 ildə Afinanın kö- 
məyilə bərpa edilmiş E. Delos iftifaqına 
(Afina dəniz ittifaqı) daxil idi, Хегопсуа 

yaxınlığında vuruşmadan (е.ә. 338) sonra 
başqa yunan şəhərləri ilə birlikdə Make- 

döniyaya tabe edilmiş, e.ə. 146 ildə (Yu- 

nanıstanın Roma tərəfindən işğalından 
sonra) Romanın Makedoniya əyalətinə 
qatılmışdır. 
ERFURT – AFR-in ş.-ində Gera çayı 
(Elba hövzəsi) sahilində şəhər. Türingiya 

federal ərazisinin inz. m. Əh. 204 min 
(2010). D.y. qovşağı. 

Qədim yaşayış məskəni olan E.-da 
741 ildə eyniadlı yepiskopluq yaranmışdı. 
Mayns yepiskopluğu tərkibində 13 əsrdə 
özünüidarə hüququ almış, 14-15 əsrlərdə 
mühüm ticarət-sənətkarlıq mərkəzi olmuş- 
dür, Е. ил- 16 əsrdə alman humanizminin 

mərkəzlərindən biri idi. 17-əsrdə E. iqtisa- 
di əhəmiyyətini və özünüidarə hüququnu 
itirmişdi. 1802-06 illərdə Prussiyanın tərki- 
bində idi. 1806 ildə Napoleon qoşunları 
tərəfindən tutulmuş, Vyana konqresinin 
(1814–15) qərarına görə yenidən Prussi- 
yaya qaytarılmışdı. 1945 ildən sovet işğal 

Erfurt şəhərindən görünüş, 

zonasında olan Е. 1949 ildən ADR-in, 1990 
ildən Türingiyanın paytaxtı kimi AFR-in 
tərkibindədir. 

12-14 əsrlərə aid kilsələr, renessans, 
barokko üslubunda inşa edilmiş evlər E.-un 
memarlıq nümunələridir. 

Un:t (1389-1815 illər, 1994 ildən ye- 
nidən fəaliyyətə başlamışdır), Tətbiqi elm- 
lər ün-ti (1991), elmi kitabxana, bələdiyyə 
arxivinin kitabxanası, rəssamlıq qalereyası, 
Milli bağçılıq, təbiyyat tarixi, bələdiyyə, 
antropologiya muzeyləri, zoopark vardır. 
Hər il “Garden Shovy” (Bağ şousu: 1838 
ildən) keçirilir. 

Elektrotexnika və elektron məmulatları, 
ofis ləvazimatları (o cümlədən elektrik yazı 
makinası, hesablama texnikası) istehsal 
edilir, ayaqqabı və tikiş sənayesi müəs- 
sisələri fəaliyyət göstərir, 

ERFURT KONVENSİYASI (1808) – 
Fransa ilə Rusiya arasında gizli saziş. 
Erfurtda 7 Aleksandr ilə 1 Napoleon ara- 

sında aparılan danışıqlar (1808, 15 sent- 
yabr – 2 oktyabr) əsasında xarici işlər 
nazirləri N.P. Rumyantsev və 1.B. Мопрег 
de Şampanyi tərəfindən sentyabrın 30-da 
(12 oktyabr) imzalanmışdı. İspaniyada 
müharibənin uzanması və Avstriyadakı 
hərbi hazırlıqlar Napoleonu Rusiya ilə 
yaxınlaşmağa vadar etmişdi. E.k. Rusiya ilə 
Fransa arasındakı 7ilzir sülhünün (1807) 

müddəalarını bərpa edərək Rusiya-Türkiyə 
müharibəsi (1806-1812) zamanı rus qo- 

şünlari tərəfindən işğal olunmuş Moldova 
və Valaxiya üzərində Rusiyanın hüquq- 
larını tanıdı. Dunay knyazlıqları uğrunda 
Rusiya-Avstriya münaqişəsi başlayacağı 
təqdirdə Fransa Rusiyaya hərbi yardım 
göstərməyi öhdəsinə götürdü. Tərəflər Du- 

nay knyazlıqlarının və Finlandiyanın Ru- 
siyaya birləşdirilməsinin və İspaniya tax- 
tinin Bönapartlara keçməsinin tanınması 

şərti ilə B.Britaniyaya sülh təklifi ilə 
müraciət etmək barədə razılığa gəldilər. Bu 

güzəştlərlə Napoleon Avstriya ilə müha- 
ribəyə başlayacağı təqdirdə Rusiyanın dəs- 
təyini təmin etmək istəsə də, 1 Aleksandr 

qeyri-müəyyən vədlərlə kifayətləndi. 10 il 
müddətinə imzalanan E.k. Rusiya-Fransa 
ziddiyyətlərini aradan qaldırmadı və Na- 
poleonun Rusiyaya qarşı yürüşə hazırlıqları 
ilə əlaqədar faktiki olaraq qüvvədən düşdü. 
ERGİN Məhərrəm Heydər oğlu (1923 – 
6.1.1995) – türk dilçisi. İstanbul Un-tinin 

ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir (1947), 
1951 ildən həmin un-tdə işləmişdir (1971 

ildən prof:). Orxon yazılarını müasir türk 

ERİ 

dilinə tərcümə et- 
mişdir. “Əbülqazi 
Bahadır xan: türk- 
lərin soykökü" 
(1974), “Sovet im- 
periyası: Balkan. 
lar və Türkiyə” 
(1974), “Azəri türk- 
cəsi” (1970, 1981), 
"Qazi Bürhanəd- 

din divanı” (1980, nəşrə hazırlamışdır), 
“Oğuz Kağan dastanı” (1988, nəşrə һа- 
zirlamışdir), "Dədə Qorqud hekayələri - 
Dədə Qorqud kitabı” (sonuncu nəşri 1999), 
“Orxon abidələri” (sonuncu nəşri 1999) 
və s, kitabların, “Bursa kitabxanalarındakı 
türkcə əlyazmalar arasında”, "Camiül- 
məani”dəki türkcə şeirlər", “Qazi Bürha- 
nəddin divanı üzərində qrammatik iş", 
"Türk dili və qrammatikası təlimi” və s. 
məqalələrin müəllifidir. 
ERİ (Ене) - Şimali Amerikada Böyük 
Göllər sistemində göl. Huron və Ontario 
gölləri arasındadır, səviyyə hünd. 174 m- 
dir. C. sahili ABŞ-a, şm. sahili Kanadaya 
mənsubdur. Sah. 25,7 min kur), dərinliyi 
64 m-ə qədərdir. Gölə Detroyt çayı tökülür, 
ondan Niaqara çayı axır. Ucllend kanalı Е.- 
ni Ontario gölü ilə, Eri kanalı sistemi isə 
Hudzon çayı ilə əlaqələndirir. Gəmiçiliyə 

yararlıdır. Mühüm portları: Tolido, Kliv 
lend, Buffalo, Eri (ABŞ) və Port-Kolbom 
(Kanada). 

ERİ (Erie) — ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında 
şəhər, Əh, 101,8 min (2010). Eri gölü 
sahilində port. Mühüm sənaye mərkəzi və 
nəql. qovşağıdır. 1795 ildə fransız isteh- 
kamının yerində salınmışdır. Qannon un-ti 
(1925), Eri Texnologiya İn-tu, incəsənət 

Eri gölü, Ohayo yatı (ABŞ) 



ERİDA 

tarix muzeyləri, planetari, zoopark fəaliy- 
yət göstərir. Maşınqayırma, qara me- tal- 
İurgiya, metal emalı, kimya sənayesi müəs- 
sisələri vardır. Nəzarət-ölçü cihazları, tibbi 
alətlər, oyuncaqlar, plastik kütlədən məmü- 
latlar istehsal olunur, Kömür ixrac, dəmir 
filizi, taxta-şalban, oduncaq idxal edilir. 
ERİDA, Eris (qədim yun. Epıç) – qədim 
yunan mifologiyasında nifaq ilahəsi, İlkin 
kosmoqonik qüvvələrdən biridir. Ereb və 
Nikitanın qızı, Xaosun nəvəsidir. E. aclıq, 
kədər, qanunsuzluq, çəkişmə, döyüş və 
qətli, eləcə də əməyi yaratmışdır. 
ERİDAN (lat. Eridanus) - göyün с. ya- 
nimkürəsində yerləşən və ən parlaq ulduzu 
(vizual ulduz ölçüsü = 0,5) Axemar olan 
bürc. Bu bürc “32” en dairəsindən c.-da 
tamşəkildə, Azərb. ərazisində qismən mü- 
şahidə olunur. Müşahidə üçün ən əlverişli 
vaxt noyabr ayıdır. 
ERİDÜ, Eredu (indiki İraqda Əbu Şəh- 
reyi xarabalığı) — Şumerdə ən qədim şə- 
hərlərdən biri, Е.ә. 4-cü minilliyin birinci 
yarısından möveud idi. Su və müdriklik 
allahı Enkiyə (Fa) sitayişin mərkəzi ol- 
muşdur. 1918 ildən aparılan arxeoloyi qa- 
zıntilar nəticəsində məbədlər, sitayiş əş- 
yaları, əmək alətləri və ictimai binaların 

alıqları aşkar edilmişdir. 
ERİKA – bax Rododendron. 
ERİKAÇİÇƏKLİLƏR (Fricaccac) – iki- 
ləpəli bitki fəsiləsi, Kollar, yarımkollar, 
yaxud kiçik ağaclardır. Yarpaqları sadə və 
növbəli, tamkənarlı, dərivarıdır. Çiçəkləri 
tək-tək, iri və ya kiçik olur: budağın ucunda 
və yarpaq qoltuğunda qalxanvarı və sal- 
хипуап çiçək qrupunda toplanmışdır. İki- 
cinsiyyətlidir. Meyvəsi qutucuq giləmeyvə, 
yaxud çəyirdəklidir. Toxumları xırdadır. 
Dünyada E.-in 100 cinsi 3000-ə yaxın növü 
mövcuddur. Azərb.-da 2 cinsə (Rododen- 
dron və Vaccinium) aid $ növü var. Əksər 
növləri dekorativdir. Ən çox yayılan yabanı 
növləri erika və ayıqulağıdır. Bunlardan 
çox qiymətli efir yağı alınır. 
ERİKSEN SINAĞI - vərəqşəkilli ma- 
terialların dartılıb uzadılma qabiliyyətinin 
(təbəqə ştamplamasında) sınaqdan keçi- 
rilməsi (texnoloyi sınaq). E.s. xüsusi cihazla 
aparılır, materialda basılma təsirindən da- 
ğılma (parçalanma) başlayanadək yaranan 
dərinliyə görə müəyyən edilir. 
ERİKSON Frik (15.6.1902, Almaniya, 
Frankfürt-Mayn – 12.5.1994, ABŞ, Mas 
saçusets ştatı, Harviç) - amerikan psixo- 
loqu, sosioloq va psixoanalitik. Psixologiya 
tarixinin yaradıcısı və insanın həyat tsikli- 
nin psixososial nəzəriyyəsinin müəllifi, 
Harvard Un-tinin prof.-u (1960). İlk peşə- 
kar uşaq psixoanalitiklərindən biri və 

yəndəsi olmuşdur. 
1950 ildə “Uşaqlıq 
və cəmiyyət” psi- 
xoloyi bestsellerini 
nəşr etdirmişdir. Е. k 4 
klassik psixoana- Г 
lizin bəzi müddəa- 1 A 
larını təkrar nəzər- Да 
dən keçirmiş, “eyniyyətin diffuziyası” və 
“psixi moratorium" konsepsiyalarını iş- 
ləyib hazırlamışdır. Kütləvi “eyniyyət pa- 
tologiyası” sindromunun dəf edilməsinə: 
yönələn yeni psixoterapevtik metodlar 
yaratmışdır. Cəmiyyətin inkişafında şəxsi: 
və psixi faktorların rolunu qeyd etmişdir. 
Sosial sarsıntılar (müharibələr, inqilablar 
və s.) və kütləvi nevi 
qələrini araşdırmış, 
yalarını inkişaf etdirmişdir. Psixotarixi 
metodun ilk ciddi tətbiqedilmə təcrübəsi: 

“Gənc Lüter” (1958) kitabı olmuşdur. 

“Qandi həqiqəti” (1969) və s. əsərlərində 
psixotarixi ideya axtarışlarını davam et- 

eqopsixologiyanın örkəmli 

dirmişdir. 
ERİKSON (Erixon) Siqurd (26.3.1888, 
Söderçöpinq — 18.2.1968, Stokholm) - 

etnoqrafı. “Folk-Liv” (“Xalq hə- 
thnologia Europaca” ("Avropa 

iyası”), “Laos” (“Laos”) etnoqrafik 
İumallarının təsisçisi idi. Avropa etno- 
qrafiyasında təsviri və nəzəri metodlar 
arasındakı uyğunsuzluğun aradan qaldırıl- 
masına yönəlmiş məktəbin yaradıcısıdır. 
Avropa etnoqrafları birliyinin — Beynəlxalq 
Xalq İncəsənəti və Ənənələri Komissiya- 
sının rəhbəri (1951 ildən fasilələrlə) ol- 
muşdur. 
ERİNİLƏR, erinnilər (şun. epıvüeç), 
yevmenilər - qədim yunan mifologi- 
yasında intiqam ilahələri. Əlində qırmanc 
və məşəl tutmuş, saçlarında ilanlar qıvrılan 

ifritə qadın kimi təsvir edilirdilər. E. obrazı 
ədəbiyyat (məs., Esxil, "Yevmenilər”: 
ripid, "Orest” və s.) və incəsənətdə ("Yat- 
miş Eriniya” heykəli) əksini tapmışdır, 

İSMAN Fyodor Fyodoroviç (əsl adı 
Fridrix Quldreyx) (24.11.1842, Hontenşvil, 
İsveçrə – 13.11. 1915, Sürix) – ms-İsveçrə 
həkim-gigiyenisti: Rusiyada gigiyenanın 
banilərindən biri, Sürix Un-tinin tibb fa- 
kültəsini bitirmiş (1865), göz xəstəlikləri 
üzrə ixtisaslaşma keçmişdir. 1869 ildə 
Peterburqa gəlmişdir. 1873-74 illərdə M. 
Pettenkoferin yanında biliklərini təkmil- 
ləşdirmişdir. Rusiyada ilk dəfə olaraq 
“Gigiyena dərsliyi” (1-3 с, 1872-77) nəşr 
etdirmişdir. 1879 ildə Moskvaya köç- 
müş və burada А.В.Родојсу və У.М.Ос- 

İsv 

17 cilddə və 2 əla- 
və buraxılışda nəşr 
etdirmişdir. 1882- 
96 illərdə Moskva г 
Un-tinin gigiyena kafedrasında prof: işlə- 
mişdir (kafedra 1890 ildə Gigiyena in-tuna, 
1927 ildə isə E. ad. Moskva Gigiyena ETİ- 
na çevrilmişdir). Moskvanın su kəmərinin, 
kanalizasiyasının və suvarma tarlalarının 
ir sıra sanitariya məsələlərini və məktəb: 

gigiyenası problemlərini işləyib hazırla- 
mışdır. 1896 ildə polis tərəfindən həbs 
olunan tibb fakültəsi tələbələrini müdafiə 
etdiyinə görə un-tdən kənar edilmiş və: 
Sürixə köçmüşdür. Rusiyada gigiyenistlər 
məktəbi yaratmışdır (Q.V.,lopin, Р. 
troptov, V.Y.İqnatyev, M.S.Uvarov, 5.Р. 
Bubnov və b,). 

Əsəri: Mp. npoma, c.1-2. 
ERİSTAVİ Georgi Davi. 
Gürc., Duşeti r-nunun Oüzisi k. — 21.9. 
1864, orada) – gürcü yazıçısı, геј, aktyor, 
ictimai xadim. E. gürcü ədəbiyyatında tən- 
qidi realizmin ba- . 
nisidir. Yaradıcı- 
lığının: başlanğıcı 
üçün səciyyəvi 
olan romantizm- 
dən uzaqlaşaraq, | 
dövrünün məişət 

və adətlərini təsvir 
etmişdir. E.-nin ya- 
ratdığı yeni realist 
teatr gürcü mədə- 
niyyətinin zənginləşməsi, professional re- 
alist dramaturgiyanın inkişafında mühüm: 
rol oynamışdır. “Bölmə” (1850 ildə tama- 
şaya qoyulmuşdur), “Məhkəmə davası” 
(1840), “Xəsis” (1851), "Dəli qız” (1862), 

“Keçmiş dövrün mənzərəsi” (1863) kome-: 
diyalarında tənəzzülə uğramış zadəganlıq, 
çar məmurları, yeni meydana gələn ticarət: 
buryuaziyası ifşa olunmuşdur. Rus və Qərbi 
Avropa klassiklərindən tərcümələr etmişdir. 
5. Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəh- 
ləvan” poemasını nəsr formasında polyak: 
dilinə çevirmişdir. 

ERİSTAVİLƏR - qədimdə və orta əsr- 
lərdə Gürc.-da vil. (eristavlıq) sahibləri, 
Mülki və hərbi hakimiyyətə malik idilər, 
qoşunlara rəhbərlik edirdilər. Vergi mə- 
murları E.-ə tabe idi, İri E. çarın yanındakı 
dövlət şurasına (darbazi) daxil idilər. E.-in 
hüquq və vəzifələri çar V Georginin 11314- 

miş, sofist əqli nəticələri eristik sillogizmlər 
adlandırmışdır. Hazırda bilərəkdən yanlış 
mühakimə üçün işlədilən üsullar sofistika, 
ümumiyyətlə, mübahisə etmək məharəti isə 
E. adlandırılır. 

ERİTEM LAMPA (yun. ӧрббпиа — qı- 
zartı) - aşağıtəzyiqli borulu ciyə lampası, 
şəffaf uviola flat. u(ltra) = viola — bə- 
növşəyi rəng) şüşədən hazırlanmış kol- 
banın daxili səthinə lüminofor təbəqəsi 
çəkilmişdir. Lüminofor civə buxarının re- 
zonans şüalanmasının təsiri altında spektrin 
ultrabənövşəyi şüalar sahəsində elektro- 
maqnit dalğaları buraxır. Е.1.-пп şüalan- 
masi dəriyə müvəqqəti qızartı (eritem) verir 

və sonradan dəri qaralır, Е.1,, əsasən, şüa- 
landırici qurğularda ultrabənövşəyi şüaların: 
çatışmazlığını kompensə etmək üçün tətbiq 

olunur, 
ERİTEMA (yun. epuüpörnru — qızar- 
ma) - kapilyarların genişlənməsi nəticə- 
sində dərinin qızarması, Səbəbləri: 
emosional streslər (sevinc, utancaqlıq, 
qəzəb hissi), mexaniki travmalar, allergiya, 

masafın, kimyəvi maddələrin (xardal yax- 
ması, yod), yüksək və alçaq temp-run təsiri, 
infeksion (qızılca, skarlatina) və iltihabi 
proseslər (dermatitlər), habelə günəş şüa- 
larının, fizioterapevtik prosedurların təsiri, 

Kliniki formaları. Ən çox ya- 
yılan formalar düyünlü, ekssudativ və in- 
fraqırmızı E.-dir. Həmçinin infeksion Е., 
miqrasiya edən E., fərqləndirilməmiş in- 
feksion E., dayanıqlı E., rentgen E.-sı, 
halqavarı revmatik E. vəs. də rast gəlinir. 

Düyünlü E. çox vaxt streptokokk 
infeksiyasını müşayiət edir. Onun xarak- 
terik simptomları dəridə düyünlü törəmə- 
lərin meydana çıxmasıdır. Bunlar, əsasən, 
baldırda yerləşir. Həmçinin yüksək temp-r, 
başağrısı, zəiflik də qeyd edilir. Çox vaxt 
residiv verir. 

Ekssudativ E. müxtəlif formalı 

əlaqəl: tor şəklində piqment- 
ləşmiş səpgi kimi görünür. İnfeksion 
E. üçün kəskin başlanma, yuxusuzluq əmə- 
lə gətirən güclü başağrısı xarakterikdir. 
Müalicəsi. E.-nın müalicəsi kompleks 
şəkildə apanllır, Əvvəlcə xəstəliyin səbəbini 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Sonra möv- 
cud infeksion xəstəliyi (skarlatina, qızılca, 
dermatit, soyuqdəymə) müalicə etmək, 
dərini qıcıqlandıran prosedurlara (тазај, 
günəş vannaları, fizioterapiya) yol vermə- 
mək, allergiyaya səbəb olan kimyəvi mad- 
dələrlə təmasdan çəkinmək tələb olunur, 
Е.-ип dərman müalicəsi, adətən, antibio- 
tiklərdən, kortikosteroidlərdən və angiopro- 
tektorlardan ibarətdir. Bəzən xəstəyə yataq 
reğimi, xüsusi pəhriz təyin edilə bilər. Al- 
lergenlərdən (alkoqol, sitrus meyvələri, 
kofe, şokolad, ədviyyəli və yağlı xörəklər) 
imtina olunmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır. 

, zədələnmələr, həddindən artıq soyuma 
və papiros çəkmə E.-nın residiv verməsinə 
səbəb ola bilər. 
ERİTEMATOZ QURDEŞƏNƏYİ - sis- 
tem aütoimmun xəstəliyi, geniş spektrli 
autoanticisimlərin müxtəlif nüvə kompo- 
nentlərinə və immun komplekslərə hiper- 
produksiyası ilə xarakterizə olunur, Xoş- 
xassəli gedişli dəri, birləşdirici toxumanın 
və damarların sistem zədələnməsi forma- 
larını birləşdirir. Sistem Elq., əsasən, rep- 

roduktiv yaşda olan qadınlarda (çox vaxt 

hamiləlik və doğuşdan sonrakı dövrdə) 
inkişaf edir. Kliniki əlamətləri: 
zəiflik, bədən çəkisinin azalması, qızdırma, 
anoreksiya, eritema (üzdə – “kəpənək” fi- 
quru), fotosensibilizasiya, vaskulit, alope- 
siya, xeylit, plevrit, oynaqların, ürəyin 
(miokardit, perikardit), böyrəklərin (qlome- 
rulonefrit, nefrit), sinir sisteminin (sinir- 
psixi pozuntuların, qıcolma tutmalarının 
vəs, olması mümkündür) zədələnməsi. 
Diaqnozu kliniki əlamətlərə, laborator, 
immunoloyi müayinə məlumatlarına, Ame- 
rika Revmatoloqlar Assosiasiyasının təs- 
nifat kriterilərinə əsaslanır, Müalicəsi 
mütləq fərdi qaydada aparılmalıdır, qlüko- 
kortikoidlər, sitostatik preparatlardan (aza- 
tioprin, siklofosfamid), həmçinin plazma- 
ferez, hemosorbsiya istifadə olunur. Gös- 
tərişə əsasən polivitaminlər, dezaqreqant- 
lar, antikoaqulyantlar, iltihab əleyhinə 
qeyri-steroid preparatlar təyin edilir. 

ar qoltuqaltı çuxurda, 
barmaqlararası büküşlərdə, süd vəzisialtı 
nahiyələrdə epidermisin ancaq buynuz qa- 
tinin zədələnməsi xarakterikdir. | а тп ә 1-- 
ləri: səthdə çəhrayı-qəhvəyi rəngli kəskin: 
sərhədlənmiş, qabıq verən ləkələr, Ləkə- 
lərin ölçüsü güclə sezilən nöqtədən bir neçə 
ат-ә qədər ola bilər. Müalicəsi: zədə- 
lənmiş ocağa gündə 2 dəfə eritromisin məl- 
həmi sürtmək, digər infeksiya qoşulduqda, 
həmin nahiyəni yodun 29/-li spirtli tinktu- 
rası və ya 590-li salisil spirti ilə silmək. 
Profilaktikası: dəriyə gündəlik gigi- 
yenik qulluq, vanna və duş qəbulundan 
sonra büküşlərin diqqətlə qurulanması. 

Əd: Qarayev 20, Qurbanov Aİ Tibbi 
mikrobiologiya və immunologiya, В., 2013. 
ERİTREMİYA (yun. öpvÜpö - qırmızı = 
olla — qan) – bax Polisilemiya. 

ERİTREYA, Eritreya dövləti, 

Ümumi məlumat 
Afrikanın şm.-ş.-ində dövlət. Materik 

hissədən və Dəhlək a-rı qrupundan iba- 
rətdir. Şm.-q.-dən Sudan, c.-dan Efiopiya, 
c.-ş,-dən Cibuti ilə həmsərhəddir, ş.-ində 
Qırmızı dənizdir. Sah. 121,1 min Хән?. Әһ, 
5,8 тајп, (2012). Paytaxtı Əsmərə ş.--dir, 
Rəsmi dil tiqre və ərəb dilləri, pul vahidi 
nakfadır. İnzibati cəhətdən 6 əyalətə bö- 

lünür, 
E. BMT-nin (1993), ABT-nin (indiki 

AB-nin: 1993), BVF-nin (1994) üzvüdür. 
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əv 

Dövlət quruluşu 
E, unitar dövlətdir, Konstitusiyası 1997 

ldə qəbul edilmişdir. İdarəetmə forması 
pr 
əsasən dövlət və hökumət başçısı beşillik 
müddətə seçilən prezidentdir. Lakin £ 
müstəqillik əldə etdikdən (1993) sonra 

ident respublikasıdır. Konstitusiyaya 

ölkədə prezident seçkiləri keçirilməmişdir 
rqan 1997 ildə təyin edilmiş 

birpalatalı Milli 
assambleyadır. O, daxili və xarici siyasəti 
150 deputatdan ibar 

müəyyənləşdirir, dövlət büdcəsini təsdiq 
dir və prezidenti seçir (2002 ildən Milli 

rı keçir nir). Hazırda 

dici hakimiy 

assambleyan 

a yalnız bir leqal partiya mövcud 
okrati və ədalət u) ında xalq 

Təbiət 

ksər hissəsi Efiopiya yay 
ağı Eritreya platosu 

ya 

İnzibati ərazi bölgüsü (2012) 
Sal Əhalisi, İnzibati vahidlər so рк İnzibati mərkəzi 

Anseba 23200 393587 İz 
Dəbub 8000 | 1476765 | Mendefera 
Dəbub-Key-Bəhri 27600 398073 İAseb 
Qaş-Barka 33200 | 1103742 Birentu 
Maekel (Mərkəzi) 1300 | 1053254: |Әхтәгә 
Semien-Key-Bəhri 27800 97454 | Massına 

Asimba d--dır, 3248 r): c.-ş-də Ајаг tek- Əhali 
tonik çökəkliyi ilə hüdudlanır. Dəniz sahili 
boyunca düzənliklər zolağı uzanır, Faydalı 
qazıntıları: qızıl, mis, dəmir filizi, nikel, 
xrom, mika, titan, neft, gümüş, kükürd 
Subekvatorial səhra iqlimi var. Ortaillik 
temp-r 23-dən 37”C-yədək, maks, 452 
(Yer kürəsinin ən isti r-nlarından biri). İllik 
yağıntı 50-200 mı. 

Torpaqlar, bitki örtüyü və heyvanlar 
aləmi. Qırmızı dəniz sahillərində qonur və 
qırmızı-qonur torpaqlar və şoranlıqlar üs- 
tünlük təşkil edir: 1100-1600 m yüksək- 

likdə tünd-qırmızı humuslu dağ torpaq- 
larını ları yerləşir 

Sahillərdə xurma palmasından tikanlı 
akasiyaya, tropik qurşaqda isə baobabdan 
südləyənə qədər, mülayim zon: 
və evkaliptdən tutmuş yüksək dağlıq p 
toda sikomora qədər bitkilər bitir. Fauna- 
sı begemotlar, fillər, timsahlar, qabanlar, 

oplar, şirlər, kaftarlar, 
çaqqall 
ərincəklər, babuinlər, tirəndazlar, müxtəlif 
gəmiricilər və ilanlardan ibarətdir. Quşlar 
aləmi müxtəlifdir: ümumi kontinental və 

dovşanlar, meşə antilopları, 

regional quşlar, Avropa və Asiyanın köçəri 
quşları. Dəhlək a-rı r-nunda 250-dən artıq 
balıq növü, o cümlədən Aralıq dənizi 
növləri, tısbağalar var 

E.-da tiqrailər (5096), tiqrelər, kuna- 

malar (4079), afarlar (496), saxolar (390) və: 
digərləri (395) yaşayır. Dindarları, əsasən, 
müsəlmanlar (5024) və xristianlardır. İllik 
artım 2,598-dir. Fertillik göstəricisi 1 qa- 

dina 4,6 uşaqdır. Şəhər əhalisi ümumi 
əhalinin 2196-1п1 təşkil edir. Gözlənilən 

orta ömür müddəti kişilərdə 60, qadınlarda 

64 ildir. 

Tarixi oçerk 
1882 ildən burada İtaliyanın müstəmlə- 

kəsində olan Aseb və Massana portları 
yarandı. 1390 il yanvarın 1-də E. (Qırmızı 
dənizin yunanca: adı) müstəmləkəsinin 
yaradılması elan olundu. 1895 ildə baş- 

lanmış İtaliya-Efiopiya müharibəsi 1896 
ildə müstəmləkənin sərhədlərini müəyyən- 
ləşdirən sülh müqaviləsinin bağlanması ilə 
nəticələndi. İtalyanların İkinci dünya mü- 
haribəsində Efiopiya, Somali və E. əra- 
zilərində B.Britaniya qoşunlarına məğlub 
olmasınadək (1941 ilin yazında) E. İtali- 

yanın hakimiyyəti altında idi. Efiopiya və 
Eritreya Federasiyasına daxil olana qədər 
(1952) E, Britaniya hərbi idarəsinin nəza- 

rətində qaldı. 1962 ildə Efiopiya impera- 
toru 1 Hayle Selassiye ölkənin federal sta- 

tüsunü ləğv etdi, nəticədə E.-da separatçılıq 

Eritreya yaylasının tipik landşafi 

ERİTERİYA 

Əsmərə şəhərindən görünüş, 

meyilləri gücləndi, E.-nın müstəqilliyi uğ- 
runda müharibə başladı. 1976 ildə Efiopi- 
yada hakimiyyəti ələ keçirən Mengistu 

Hayle Mariam separatçılara qarşı “qırmızı 
error” təşkil etdi. 1977-78 illərdə Meles 

Zenaunun rəhbərliyi ilə separatçılar Somali 
qoşunlarının Efiopiyanın Oqaden bölgəsini 
işğal etməsindən və ölkəni bürümüş qı- 
lqdan istifadə edərək E.-nın böyük hi: 
sini nəzarət altına aldılar, 1991 ildə üs- 

yançılar Əddis-Əbəbəni tutdular, Zenau 
Efiopiyanın prezidenti oldu. 2 ildən sonra 
keçirilmiş referendumda E.-nın müstə- 
qilliyi elan edildi. 

1993 ildən ölkəni bütün hakimiyyəti 
əlində cəmləşdirmiş İsayas Afevorkinin 
başçılıq etdiyi müharibə veteranları qrupu 

idarə etməyə başladı. Ölkə liderlərinin an- 
tidemokratik siyasəti və seçkilərin keçiril- 
məməsi beynəlxalq hüquq təşkilatlarmın 
narazılığına səbəb oldu, Yəmənin Həniş a- 
rına iddia edən E. silahlı toqquşma nəti- 
cəsində Yəmənə məğlub oldu. 1998-2000 
illərdə Efiopiya-Eritreya müharibəsi də Е.- 
nın məğlubiyyəti və burada BMT-nin sülh- 
məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi ilə 
nəticələndi. 2009 il dekabrın 23-də BMT- 
nin Təhlükəsizlik Şurası E.-ya silah satışına 
embarqo qoydu. Bundan başqa, E. lider- 
lərinin BMT dövlətlərinə gedişi qadağan 
olundu, onların xarici banklardakı hesabları 
donduruldu. 

Təsərrüfat 

E. iqtisadi cəhətdən ən az inkişaf etmiş 
aqrar ölkələrdən biridir. ÜDM-in həcmi 

təqr. 9,167 mlrd. dollar (alıcılıq qabiliyyəti 
pariteti üzrə, 2016), adambaşına – 1400 

dollar: ÜDM-in real artım tempi 3,795 

(2016): insan inkişafı indeksi 0,420 (2015, 

dünyanın 188 ölkəsi arasında 178-inci yer) 
təşkil edir. ÜDM-in strukturu (2016): xid- 
mət sferası — 58,599, sənaye — 29,590, Ҝл. 
12,196. 

Aparici sənaye sahələri: neft emalı, to- 
xuculuq, dəri-ayaqqabı, tikiş, kimya, ağac 
emalı, sement və yeyinti sənayesidir. İldə 
383,8 тип, /Vt/saat elektrik eneriisi istehsal 

olunur (2015). Dəniz duzu hasil edilir. 
Ölkə ərazisinin təqr. 75,196-i k.t.-na 

yararlıdır, təqr. 1699-ini meşələr tutur 
(2014). Yığım (ildə min r: 2014) — xıl 
281,3, buğda 24/08, qarğıdalı 14,4, arpa 
4939) meyvəköklülər 62.8, yağlı bitkilər 7,6 
və s, Qaramalın ümumi sayı 2,1 п/п. baş, 
dəvə 370 min baş, keçi 1,825 min baş təşkil 

Massaua portu 

edir (2014). Quşçuluq (ev quşlarının ümu- 

mi sayı təqr. 1.4 min: 2014) və balıqçılıq 
inkişaf etmişdir. 

Е--4а 13 aeroport var, onlardan 4-ünün 
eniş-uçuş zolağı bərkörtüklüdür (2013). 
Diy-llarının uz, 306 /m, avtomobil yol- 
larının uz. 4,1 min (ән-Фуг (o cümlədən 874 
km:i bərkörüüklüdür, 2013). Əsas dəniz 
portları Aseb və Massnadır. 

İxracatın (k.t. və emal sənayesi məh- 
sulları, mineral metallar, tekstil, tütün və s.) 
dəyəri 485.4 mln. döllardır (2016): əsas 

(2016): Çin (57,799). Hindistan 

, Şimali Koreya (4,970) və Ser- 
biyadır (4,290). İdxalatın (istehlak malları, 
maşın və avadanlıq, yanacaq və s.) dəyəri 
1,049 mird. dollardır, əsas tədarükçüləri 

(2016): Çin (18,196), BƏƏ (15,494), Səu- 

diyyə Ərəbistanı (13,796), İtaliya (6244), 
Türkiyə (5.996), Braziliya (5.390) və Bel- 

çikadır (4,199). 

Silahlı qüvvələr 
E.-nn silahlı qüvvələri quru qoşunla- 

rından (QQ), hərbi-dəniz (HDQ) və hərbi 
hava (HHQ) qüvvələrindən ibarətdir. Öl 
kənin hərbi büdcəsi 263 mln. dollardır 
Nizami silahlı qüvvələrin sayı 171 min 900, 
ehtiyatda olanlar isə 120 min nəfərdir. 
Komplektləşdirmə çağırış əsasındadır. Hər- 
bi xidmətin müddəti 16 aydır. 

QQ 170 min nəfərdən, 4 qərargah, 19 
diviziya və əlahiddə mexunikləşdirilmiş 
briqadadın ibarətdir. 100 tank (T-55), 30 
döyüş-kəşfiyyat maşını, 50 PDM vəZT, 30 
YARS vəs. ilə silahlanmışdır. 

HDQ 1400 nəfər və təqr, 210 katerdən, 
HHQ isə 800 nəfər və 17 döyüş təyyarə: 
sindən ibarətdir. 

Səhiyyə 
Əhalinin hər 10000 nəfərinə 7 xəstə- 

xana çarpayısı düşür (2011). Ölkədə 215 
həkim, 16 stomatoloq, 48 rentgenoloq, 
2365 orta tibb işçisi, 140 orta təhsilli mama, 

107 əczaçı və əczaçı-laborant fəaliyyət 
göstərir (2004). Səhiyyəyə qoyulan ümumi 

xərc (105 min. ABŞ dolları, 4: 

dövlət, 54,690-1 özəl) ÜDM-in 399-ıni təşkil 
edir (2013). Əhalinin 1396-i tibbi xidmətlə 

təmin olunmuşdur (2000). İçməli suyun 

çatışmazlığı (əhalinin yalnız 4690-1 içməli 

su ilə təmin edilir) əhali arasında infeksion 

və mədə-bağırsaq xəstəliklərinin geniş 
yayılmasına səbəb olur. Neonatal ölüm 
əmsalı hər 1000 diri doğulana görə 18,8-dir 
(2014). Ümumi doğumun yalnız 34,196-1 
ixtisaslaşmış tibb heyəti tərəfindən qəbul 

edilir (2010). 2003 ildə QİÇS-li və İİV- 

infeksiyalı 60 min xəstə olmuş, onlardan 
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həmin il 6.3 mini ölmüşdür, 2014 ildə 2425 
vərəm hadisəsi qeydə alınmışdır. 12-23 
aylıq uşaqların 948:-i difteriyaya, göyös- 
kürəyə və tetanusa qarşı immunizasiya 

olunmuşdur (2014). 

Təhsil 
Е-да təhsil məktəbəqədər, ibtidai (1-5 

siniflər), orta məktəb (6-8 siniflər), lisey 
(9-12 siniflər) və un-t olmaqla 5 pilləlidir. 
7-13 yaşlı uşaqlar üçün təhsil icbari və 
pulsuzdur. 6 illik orta təhsil (2 və 4 illik 
olmaqla iki pilləyə bölünür) 13 yaşından 
başlanır. Məktəb: ər təhsil müəssi 

rində uşaqların 1599-i tərbiyə olunur. 
təbyaşlı uşaqların 4024-5 ibtidai, 28,696-1 isə 
digər məktəblərdə təhsil alır. 820-dən artıq 

əktəb (245 mindən artıq məktəbli), eyni 
zamanda bir sıra özəl məktəblər, orta tibbi 

təhsil müəssisələri, 3 illik texniki məktəb- 

lər, kiçik kolleclər, texnikum və Texno- 

logiya İn-tu (2003: Əsmərə Un-ti (1958) 

bağlandıqdan sonra fəaliyyətə başlamışdır) 
var. Ы -da 15-24 yaşlı: əhalinin kişilər 
arasında 92,693, qadınlar arasında 87, 
olmaqla 90,296- savadlıdır (2008-12), 

Kütləvi informasiya vasitələri 
Kütləvi informasiya vasitələri üç dildə 

(ingilis, ərəb və tiqre) xidmət göstərir. 
Başlıca qəzetlər: "Hadas Eritra” (dövlət 
qəzeti: həftədə iki dəfə), “Chamber Nevis 
“Eritrcan Profile” və s. Dövlət nəzarətində 
olan radio və televiziya (1993 ildən) 
paytaxt və ətraf ә ilərdə verilişlər ya- 
yımlayır, Ölkədə 9,5 min internet istifa. 
dəçisi var 

Debre Bizen 

İdman 
Е. idmançıları Yay Olimpiya Oyunla- 

rında 2000 ildən iştirak edirlər. 28-ci Yay 
Olimpiya Oyunlarında (2004, Afina) yün- 
gül atlet Zersenay Tudese 10000 m məsa- 

fəyə qaçışda bürünc medal qazanmışdır. 

Turizm 
İl ərzində E.-ya təqr. 600 min turist gəlir 

(əsasən, Almaniya, Fransa, Yaponiya, Cə- 

nubi Koreya, Avstraliya, B.Britaniya və Şi- 
mali Amerikadan). Qırmızı dənizin mərcan 
rifləri, ekoloyi cəhətdən təmiz suları, Dəh- 
lək arxipelaqının (Milli park statusuna ma- 
likdir) qumsal çimərlikləri, yerli xalqların 
özünəməxsus mədəniyyəti, tarixi-memarlıq 

abidələri, dayvinq, safari turları xarici tu- 
ristləri E İb edir. Dəhlək a.-nda çox- 
saylı hotelləri olan böyük turist kompleksi 
fəaliyyət göstərir. Lakin Eftopiya ilə mü- 
haribə ölkəyə turist axınının azalmasına 
səbəb olmuşdur. Tarixi abidələrin çoxu 
(Əsmərə ş. istisna olmaqla) uzun müddət 

aparılan müharibə nəticəsində dağıdılmış- 
dir. Qədim Aksum şəhəri Adulisin qalıqları 
(e.ə. 6 əsr), arxeoloyi qazıntıların aparıldığı 
Kohaitto r-nu (paytaxtdan 120 kn aralı), 
Dəhlək Kəbira., Nakfa ş.-ndə yeraltı şəhər- 
katakombalar, Şeyx Hənəfi məscidi (təqr. 

500 il), Debre Bizen monastırı (1361), 
Kampo meydanı (Massana a.) və s, turizm 
obyektləridir. 

Ədəbiyyat və memarlıq 
Е. ədəbiyyatı şifahi xalq yaradıcılığı 

əsasında formalaşmışdır. Kilsə dini nəğmə- 
lərini xatırladan “kine” јапп (14 əsrdə 

ranmışdır) daha geniş yayılmışdır. Kınedə 
monastır. 
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söz oyunundan, həmahənglikdən və çe- 
şidli məcazlardan geniş istifadə olunur, 
Onu digər şeirlərdən fərqləndirən cəhət 
çoxmənalı ola bilməsidir. "Hökmdarların 
şərəfinə” (14 əsr) və “Hökmdarların sər- 
vəti" (18 əsr) orifinallığı ilə maraq do- 
ğuran əsərlərdir. Ölkənin paytaxtında 
memarlıq abidələrindən neoklassik üs- 
tubda Qubemator sarayının Korinf sütun- 
ları, Opera Hausun roman üslubunda 
portikləri, katolik kilsə və şəhər məscidi 
saxlanılmışdır. 
ERİTRİN (yun. ерӱтирбо = qırmızı), 
kobalt rəngləri - arsenatlar sinfinin 
mineralı – CO,(AsO,l: 8H,0. Monoklinal 
sinqoniyada kristallaşır. Prizmatik, iynəva- 
ri, lövhəyəbənzər kristalları, torpaqvarı: 

Eritrin. Mərakeş, 

aqreqatları var. Rəngi çəhrayı-qırmızı, tər- 

kibində nikelin miqdarı artdıqca açıq-çəh- 
rayı və boz rəngə keçir. Şüşə parıltılıdır, 
Sərtliyi 1,5 sıxlığı 3100 Ху/т3, 

Е. Co arsenidlərinin aşınma məhsulu- 
dur, kobalt və kobaltlı filiz yataqlarının 

oksidləşmə zonasında müşahidə edilir. Bu- 
Azzer (Mərakeş), Ak-Ciqla (Orta Asiya), 

Vittixen, Şneerberq (Almaniya), kobalt 
(Kanada) və 5, yataqları məlumdur, Azərb.- 
da Şimali Daşkəsən kobalt, Şimal-Şərqi və: 
Cənubi Daşkəsən dəmir filizi (Daşkəsən 
filiz r-n) yataqlarında qeyd edilir. Kobalt 
filizləşməsinin indikatorudur. 

ERİTROBLASTLAR (yun. ерутрос — 
qırmızı * Böaoroc – cücərti, rüşeym) - 

qırmızı qan cisimciklərinin - erifrosirlərin 
aralıq inkişaf forması. Məməli heyvanlarda 
və insanda Е. nüvə və çoxalma qabiliy- 
yətindən məhrum olmuş yetkin eritrosit- 
lərdən fərqli olaraq nüvəyə malikdir və 
artıb çoxalırlar. İbtidai onurğalılarda (sürü- 
nənlər, suda-quruda yaşayanlar, balıqlar) 

qanyaranma qara ciyərdə, böyrəklərdə və 
qismən damarlarda baş verir və burada 
yetkin eritrositlərlə yanaşı, E.-a təsadüf: 
edilir. Ali (istiqanlı) onurğalılarda (quşlar, 

məməlilər) və insanda rüşeymin inkişaf 
prosesində E. yumurta sarısı: 1 kisəsi damar- 
larında əmələ gəlir, ilkin eritrositlərə çev- 
rilir və tez bir zamanda tələf olurlar. Onlar: 
insan doğulduqdan sonra sümük iliyində 
çəmlənirlər, burada hemositoblastlardan 
əmələ gəlir və periferik qanda ancaq pa- 
toloyi hallarda təsadüf edilirlər. E.-ın sayı 
və onların çoxalma sürəti anemiyalar za- 
mant artır. Qanda eritrositlərin normal sayı 
bərpa olunduqdan sonra: sümük iliyində 

Е.лп azalması başlanır. 
ERİTRODERMİYA (yun. epv/mpöc = 
qırmızı * derma – dəri) – bax Eksfoliariv 
dermatit, 
ERİTROMİSİN - makrolidlər qrupundan 
olan antibiotik. Qrammüsbət bakteriyaların 
əksəriyyətinə (stafilokokklara, streptokokk- 
lara, pnevmokoklara və s.) və bəzi qram- 
mənfi bakteriyalara (məs., brusellalara), 
rikkesiyalara, iri viruslara qarşı aktivdir. 
Penisillinə, tetrasiklinə, streptomisinə qarşı 
davamli olan stafilokokklarla mübarizədə 
effektivdir. Pnevmoniya və digər infeksion 
xəstəliklərdə tətbiq edilir. 
ERİTROPOETİN (yun. epvrnöv - qır- 
mizi 5 pofetikos — əmələ gətirən) — sümük 
iliyində eritrositlərin əmələ gəlməsini sti- 
mullaşdıran hormon, Kimyəvi təbiətinə 
görə qlikoproteiddir (tərkibində 3594, kar- 
bohidrat var): molekul çəkisi 30-40 mindir, 
antigen xassəsinə malikdir, neyraminidaza, 
tripsin, ximotripsin və papainlə aktivsiz- 
ləşir, 

İlk dəfə 1906 ildə fransız tədqiqatçıları 
P.Komo və K.Deflandr tərəfindən dovşan- 
dan götürülmüş qanın zərdabında tapılmış- 
dir, Normal fizioloyi şəraitdə E.-in miqdarı 
azdır, qanitirmə, tənəffüs havasında oksi- 
genin azalması, müxtəlif formalı anemi- 
yalar zamanı artır. Tədqiqatçıların əksə- 
riyyəti hesab edir ki, E. böyrəklərdə əmələ 
gəlir. E. sümük iliyinin lülə hüceyrələrinə 
təsir edərək onların differensiasiyasını erit- 
rold sırasına tərəf istiqamətləndirir. 
ERİTROSİTLƏR (yun. öputpöz- qırmızı 
* ҝӧтос̧ — qab, hüceyrə), qırmızı qan 
cisimcikləri -onurğalılarda (insan da 
daxil olmaqla) qanın və bəzi onurğasızlarda 
(dərisitikanlılarda) hemolimfanın struktur: 

elementi. Onların sitoplazması hemoqlo- 
binlə— tərkibində dəmir olan qırmızı rəngli: 
piqmentlə zəngindir. İnsan E.-i dairəşəkilli 
iki tərəfi batıq elastik kiçik hüceyrələrdir. 
Tərkibi, əsasən, qırmızı rəng verən tənəffüs 
piqmenti hemoqlobinindən ibarətdir. İnsan 
və məməli heyvanların E.-ində hüceyrə 

nüvəsi və orqanoidlərin əksəriyyəti olmur, 
bu da hemoqlobinin miqdarını artırır. 
Bədəndə olan bütün hüceyrələrin təqr. 1/4 

ERİTROSİTLƏRİN ÇÖKMƏ SÜFƏTİ (EÇS) 

hissəsi E.-dir. Onların formalaşması (eritro- almaq lazımdır. Aqqlütinasiyanı E.-in sət- 
сә kəllə, qabırğa və onurğa sümükləri hində olan zülallar — antigenlər faq 
iliyində, uşaqlarda isə həm də qol və ayaq nogenlər) və plazmada olan anticisimlər 
uzun sümüklərinin uc hissəsindəki sümük (aqqlütininlər) törədir, Mövcud olan 4 qan 
iliyində baş verir. Onların ömrü 3-4 aydır, qrupunun hər biri üçün müxtəlif antigenlər 
dağılması (/temoliz) qara ciyərdə və da- 
laqda gedir, E. qana daxil olmazdan qabaq 
bir neçə proliferasiya mərhələsi keçir və 
retikulositlər şəklində qan damarları mən- 

fəzinə düşürlər, Bir neçə saatdan sonra: 
retikulositlərdən yetişmiş E. əmələ gəlir. 
Е.Ап formalaşmasının ilk mərhələlərində 
onlarda hemoqlobinin azlığına görə erit- 
roblastların rəngi göy olur, hüceyrə son- 
radan boz, tam yetişdikdə isə qırmızı rəng 
alır. E.-də hüceyrə (plazmatik) membranı 
qazları (oksigen, karbon qazı), ionları (Na”, 
K”) və suyu keçirməklə mühüm funksiya 
yerinə yetirir. Lipoproteid membranın sət- 
hində E.-in aqqlütinasiyasını səbəb olan 
qlikoprotein təbiətli spesifik antigenlər 
aqqlütinogenlər - qan qrupu faktorları 
yerləşir. Hemoqlobinin fəaliyyətinin ef- 
fektivliyi E.-in mühitlə təmas səthinin 
böyüklüyündən asılıdır. Qandakı E.-in öl- 

çüləri kiçik olduqca, onların hamısının 
birlikdə götürülmüş ümumi səthi də böyük 

olur. İbtidai onurğalılarda E. iri (məs., quy- 
nıqlu suda-quruda yaşayan amfibiyalarda — 
diametri 70 mkrn), ali onurğalılarda daha 

kiçik (məs., keçilərdə 4 mkm diametrdə) 

olur. İnsanda E.-in diametri 6.2-8.2 mim, 
qalınlığı - 2 km, həcmi — 76-110 тән? 
olur. Yaşama müddəti orta hesabla 125 

gündür (hər san.-də 2,5 mln-a yaxın Е. 

yaranır, həmçinin bu qədər də dağılır). 
Bir / qanda olan E.-in miqdarı: kişilərdə 
4,5-5,5:1012// (1 ти? qanda 4,5-5,5 mİn.): 

qadınlarda = 3,7-4,7.1012// (1 nım? qanda 
3,7-4/7), yenidoğulmuşlarda – 6,0-10)2//-ә 
(1 пт? qanda 6 mln.) qədər: yaşlı şəxslər 
də – 4/0:1012/7 (1:mm qanda 4 mİn). E.-in 
ümumi miqdarı anemiyalar zamını azalır, 
polisitemiyalar zamanı artır. 

Funksiyaları. E. yüksək ixtisas- 
laşmış hüceyrələrdir və onların funksiyalı- 

п oksigeni ağ ciyərlərdən bədən toxu- 
malarına, karbon qazını isə əks istiqamətdə 
daştmaqdır, Bundan başqa onlar mühitin 
turşu-qələvi tarazlığını tənzimləyir. E.-in 
sitoskeletinin və hüceyrə membranının 
xüsusiyyətləri onlara böyük deformasi- 
yalara davam gətirmək və formasını bərpa 
etmək qabiliyyəti verir (8 mkm diametrli 
insan E.-i 2-3 mkm diametrli kapilyar- 
lardan keçir). 

Donordan resipientə qanköçürmə za- 
manı E--in aqqlütinasiyası və hemolizinin 
(parçalanmanın) baş verməsi mümkündür. 

Bunun olmaması üçün qan qrupunu nəzərə: 

və anticisimlər xarakterikdir. Qanköçürmə, 
adətən, eyni qan qrupuna məxsus şəxslər 
arasında aparılır. 

Patologiyaları. Müxtəlifqan xəs- 

təlikləri zamanı E.-in rənginin, ölçülərinin, 

miqdarının, habelə formalarının dəyişməsi 
mümkündür: onlar orağabənzər, oval, 
kürəvi və ya dairəvi formada ola bilər, 
in formasının dəyişməsi poykilositoz 
adlanır. Sferositoz (E.-in kürəvi forması) 
irsi anemiyaların bəzi formalarında müşa- 
hidə olunur. Elliptosidlərə (oval formalı E.) 
meqaloblast və dəmir-defisitli anemiya- 
larda, talassemiyada və digər xəstəliklərdə 
rast gəlinir. Akantositlər və exinositlər (ti- 
kanlı Е.) qara ciyər zədələndikdə, piruvat- 
kinazanın irsi qüsurlarında və s. hallarda 
təsadüf edilir. Tikanlı E. (kodositlər – sol- 

ğun nazik periferiyalı və toplanmış he- 
moqlobin saxlayan qalınlaşmış mərkəzi 
hüceyrələr) talassemiyalar və digər he- 
moqlobinopatiyalar, qurğuşunla zəhərlən- 
mələr və s.-də qeyd edilir. Orağabənzər 
E.- orağabənzər hüceyrə anemiyasının əla- 
mətidir. 

Qanın turşu-qələvi balansının turşuluğa 
doğru dəyişməsi (743-dən 7,33-ә qədər) 
zamanı E.-in yapışması və ya onların 
aqreqasiyası baş verir. 
ERİTROSİTLƏRİN ÇÖKMƏ REAK- 
SİYASI-— bax Erirrosirlərin çökmə sürəti 
ERİTROSİTLƏRİN ÇÖKMƏ SÜRƏ- 
Tİ (EÇS), eritrositlərin çökmə 
reaksiyası (EÇR) - qının plazmı zü- 
lalı fraksiyalarının nisbətini göstərən qeyri- 
spesifik laborator göstəricisi, EÇS-nin də- 
yişməsi cari iltihabi və ya digər patoloyi 
prosesin dolayı əlaməti ola bilər. 

Sınaq, qanda laxtalanma imkanından 
məhrum olmuş eritrositlərin qravitasiya 
təsiri altında çökmə qabiliyyətinə əsaslanır. 

Normada EÇS qadınlarda 2-15 mmi/saata, 

kişilərdə isə 1-10 mmisaara bərabər olur. 
1918 ildə Fahracus hamilə qadınlarda 

eritrositlərin çökmə sürətinin dəyişdiyini 

müşahidə etmiş, sonra isə EÇS-nin çox 

xəstəliklərdə dəyişdiyini aşkar etmişdir, 
1926 ildə Vesterqren və 1935 ildə Uintrop 
EÇS-nin təyin edilməsi üçün hazırda 
kliniki təcrübədə istifadə olunan üsulu iş- 

ləyib hazırlamışlar. 
EÇS-nin artması çox vaxt kəskin və 

xroniki infeksiyalarla, immun-patoloyi xəs- 
təliklərlə, daxili orqanların infarkt ilə 
əlaqədar yaranır. Bü artma həmçinin bəd- 
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ERİTROSİTOZ 

xassəli şişlər, eritrositlərin sayının əhəmiy- 

yətli dərəcədə azalması zamanı, hamiləlik 
dövründə, bəzi dərman preparatlarını, məs., 
salisilatları qəbul etdikdə də ola bilər. EÇS- 
nin nisbətən az artması (20-30 mın/saat) 
anemiyalar, hipoproteinemiyalar zamanı, 
qadınlarda aybaşı və hamiləlik dövrlərində 
müşahidə edilir. Onun kəskin artması (60. 
mmrsaat-dan yuxarı) adətən septiki proses, 
autoimmun xəstəliklər, toxumaların dağıl- 
ması ilə müşayiət olunan bədxassəli şişlər, 
leykozlar zamanı qeydə alınır. EÇS-nin 
azalması isə hiperprotcinemiya, eritrosit- 
lərin formasının dəyişməsi, eritrositozlar, 

hepatitlər zamanı mümkündür. EÇS-nin 
təyininin qeyri-spesifik olmasına baxma- 
yaraq, hələ ki, bu üsul xüsusən iltihabi 
prosesin intensivliyinin müəyyən edilmə- 
sində ən populyar: laborator test hesab 
olunur 

Üsulun prinsipi. Eritrositlərin 
xüsusi çəkisi plazmanın xüsusi çəkisindən 
artıqdır, ona görə də eritrositlər tədricən 
sinaq borüsunün dibinə çökür. Eritrositlərin 
çökməsinin baş verdiyi sürət, əsasən, aq- 
reqasiya dərəcəsi ilə, yəni onların birlikdə 
yapışma qabiliyyəti ilə müəyyən edilir. 
Aqreqatlar əmələ gəldikdə hissəciklərin 

səth sahəsinin onların həcminə olan nisbəti 
eritrosit aqreqatlarının sürtünmə 

ayrı-ayrı. eritrositlərin viməti 
müqavimətinə nisbətən az olduğuna 
çökmə sürati artır. Eritrositlərin aqreqa- 
siyası başlıca olaraq onların elektrik xas- 

indən v 
də 

ə qan plazmasının zülal tərki- 
sitlər mənfi 

itələyir. Aq- 
ndərəcəsi (deməli EÇS də) plaz- 

zülallarının - iltihabi 

n asılıdır. Normada ет 

да 
reqasiy 

rin yır və biri dig 

mada 
proses markerlərinin konsenirasiyası art- 
diqca yüks. 

əyinetmə metodikası. EÇS-nin 
i Pançenkov üsulu (Pançenkov ka- 

pilyarında) və ya Vesterqren üsulu (sınaq 
borusunda) ilə арапиг. Pançenkov 
üsulunda 100 bölgüyə bölünmüş Pan- 
çenkov kapilyarına “P” işarəsinə qədər 596 
li natrium-sitrat məhlulu yığılır və o, saat 
şüşəsi üzərinə köçürülür. Sonra həmin 

K” işarəsinə qədər iki dəfə qan 
nat şüşəsi üzərinə 

-sitratla diqqətlə qarış- 
dirilmiş qan yenidən kapilyarın “K” böl- 
güsünə kimi yığılır. Kapilyar ştativə şaquli 
vəziyyətdə qoyulur. EÇS 1 saatdan sonra, 
laz saatdan sonra qeyd edilir 
və mn-lərlə göstərilir. Pançenkov üsulunda 
antikoaqu 

kapilyara 

ələrsə, 2 

t kimi 596-li natrium-sitrat 
istifadə olunur. Vesterqren üsulu 
EÇS-nin təyin edilməsinin beynəlxalq üsu- 
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ludur. О, Pançenkov üsulundan istifadə 
olunan sınaq borusunun xarakteristikası və 
nəticə şkalasının kalibrlənməsi ilə fərqlənir. 
Normal qiymət sahəsində bu üsulla alınan 

nəticələr Pançenkov üsulu ilə alınan nə- 
ticələrə uyğun gəlir. Lakin Vesterqren üsu- 
lü EÇS-nin yüksəlməsində даһа həssas- 
dir və nəticələr EÇS-nin yüksəlmiş qiy- 
mətləri zonasında Pançenkov üsulu ilə 
alınan nəticələrə nisbətən daha dəqiqdir. 
Vesterqren üsulu ilə EÇS-ni təyin edər- 
kən 3.896-li natrium-sitratla 4:1 nisbətində 

götürülmüş venoz qan lazımdır. Üsul 2.4– 
2,5 mm deşiyi olan 200 mm-ə dərəcələnmiş 
xüsusi Vesterqren sınaq borusunda yerinə 
yetirilir. EÇS 1 saat ərzində mp-lərlə he- 
sablanır. 
ERİTROSİTÖZ - vahid həcm qanda 
eritrositlərin miqdarının artması. Bax Poli- 

sifemiya. 
ERİTROSPERMUM (Erythorospermum) 
ağ qılçıqlı sünbülü və qırmızı dəni olan 

yumşaq buğdanın növmüxtəlifliyi. Yer 
kürəsində ən çox yayılmış buğdalardan 
biridir. Yazlıq və payızlıq sortları mə- 
lumdur, 
ERİUGENA - bax İoann Skot Eriugena. 
ERİVANSKİ Mehdi (Mehdiqulu 
xan) Məhəmməd oğlu (1898, İrəvan 
17:9.1960, Bakı) — Azərb. tarixçisi, tarix 
e.d. (1958), prof: (1959). 1918 ildə İrəvan 
klassik gimnaziyasını bitirmiş, erməni- 
daşnak reyiminin Azərb. türklərinə qarşı 
soyqırımı siyasəti nəticəsində ailəsi ilə 
birlikdə Naxçıvana köçmüşdür. Moskva 
Şərqşünaslıq İn-tunu bitirmişdir (1925). 

Həmin müddətdə türk, ərəb, fars, fransız 
dillərini öyrənmişdir. 1933 ilədək Arxiv 
İdarəsində şöbə müdiri işləmişdir. 1933-34 
illərdə Azərb. Pedaqoii İn-tunda, 1934 
ildən ömrünün sonunadək Azərb. Dövlət 
Un-tində pedaqoyi fəaliyyət göstərmiş, un- 
tin qədim dünya və orta əsrlər tarixi 
kafedrasının müdiri (1938-55) vəzifəsində 
çalışmışdır. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. 50-ədək elmi əsərin müəlli- 
fidir. 
ERİZİPELĞİD (lat. erysipeloidum yun. 
брооледас̧ = qızılyel “- eıooç — hal) 
donuz qızılyeli bakteriyasının tö- 
rətdiyi kəskin infeksion dəri xəstəliyi 
Yoluxma mənbəyi - ev heyvanları (əsasən, 
donuzlar) və balıqlardır. Yoluxma, başlıca 
olaraq, ətin və balığın işlənməsi zamanı 
zədələnmiş dəridə baş verir. 2. 
sonra törədici mikrobun keçdiy yerdə 
ödem, dərinin qırmızımtıl-göy rəng alması 

dana çıxır və tədricən yayılaraq ağrı ilə 
ayiət olunur. Bəzi hallarda limfa dü- 

yünləri böyüyür, əlin falanqalararası oy- 

naqları zədələnir, bədən temp-ru yüksəlir. 
Xəstəlik 2-3 həftə davam edir, residivin 
baş verməsi mümkündür. Müalicəsi: 
penisillin sırası antibiotikləri və ya dok- 
sisillin, ultrabənövşəyi şüalarla şüalan- 
dırma, ixtiol məlhəmi. Profilaktikası: 
ət və balıqla işlədikdə dərinin zədələn- 
mədən gözlənilməsi, zədələnmiş nahiyənin: 
dərhal dezinfeksiyaedici məhlullarla (yod, 

anilin boyaları və s.) təmizlənməsi, 
ERKEL Ferens (7.11.1810, Dyula — 15:6. 
1893, Budapeşt) – macar bəstəkarı, dirifor, 
pianoçu, pedaqoq və musiqi xadimi. Nəslən 
musiqiçi olan E. atasından (fp.), 1822-25 

illərdə Bratisla- 
vada Q.Kleyndən 
(fp.. orqan, musiqi 

nəzəriyyəsi fənləri) 
dərs almışdır. 1827 

ildən Koloivarda 
yaşamış Ündiki 
Klu)), qraf Çakın 
(1828-35) ailə mu- 

siqi müəllimi ol- 
müş, piano çalmış- 

dir. Təqr. 1830 ildə Којојуагда diri)or kimi 
debütü olmuşdur. 1835 ildən Peştdə yaşa- 
mişdir. Macar teatr yoldaşlığı cəmiyyətində 
opera tamaşalarına (Saray teatrında gös- 
tərilirdi) diriğorluq etmiş, pianoda konsertlər 

vermişdir. 1836-38 illərdə alman teatrının 

2-ci diriloru idi, 30-cu illərin sonundan 50) 

ildən artıq bir müddətdə E. ölkənin musiqi 
həyatına rəhbərlik etmişdir. 1838 ildən Milli 

teatrın baş diriloru, sonralar musiqi direk- 
(огу, 1884 ildən isə Opera teatrının (son dəfə: 
burada pianoçu və dirifor kimi 7.9. 1890 ildə 
çıxış etmişdir) direktoru, Filarmonik cə- 
miyyət (1853 ildə E. tərəfindən yaradılmış, 
1871 ilədək orada rəhbərlik etmişdir) or- 

kestrinin konsertlərinin və ümummacar xor 

cəmiyyəti birliyinin diriforu (1868 ildən baş 
diriloru) olmuşdur. 1875-86 illərdə Musiqi 

Akademiyasının direktoru və 1888: ildən 

fp. sinfi üzrə prof.-u kimi çalışmışdır. 
E. macar milli operasının banisi və milli 

himnin müəllifidir. Onun tarixi-vətənpar- 
vərlik operalarının süfetləri macar xalqının 
yadelli zülmə qarşı apardığı mübarizənin 
real epizodları ilə bağlıdır. Bəstəkar Qərbi 
Avropa opera sənətinin uğurları ilə macar 

folklorunu birləşdirməklə parlaq xarakterli 
qəhrəmanların və böyük təsir gücünə malik 
faciəvi toqquşmaların vəhdətindən yaranan 
əsərlər yazmışdır. 1848 il inqilabına hazır- 
liq dövründə yaranmış, macar xalqının və- 
tənpərvərlik və milli azadlıq ideyalarını əks 
etdirən romantik xarakterli “Laslo Hun- 
yadi” (1844) və lirik-qəhrəmanlıq “Bank 
ban” (İ.Katonun dramı üzrə, təqr. 1850-60, 

ERKULANU 

tamaşası 1861) operaları E.-in mühüm 
əsərləridir: 1848-49 və 1918-19 illərdə 
xalq: nümayişləri zamanı bu operaların: bəzi 
melodiyaları kütləvi mahnıya (mətndə cüzi 
dəyişiklik etməklə) çevrilmişdi. Bəstəkar: 

macar cəmiyyətinin həyatından götürülmüş 
süyetlər əsasında komik məişət operaları 
(“Şarolta”, 1862) da yazmışdır. E.-in ya- 
radıcılığı romantizmdən realizmə doğru 
təkamül yolu keçmişdir. 
ERKER - otağın faydalı sahəsini artırmaq 
üçün binanın fasad divarlarında düzəldilən 
yarımdairəvi, üçbucaqlı, yaxud çoxüzlü 
çıxıntı. Adətən, şüşəbəndli olur, E. çox vaxt. 
binanın bir neçə mərtəbəsini (1-ci mərtə- 
bədən başqa) əhatə edir. 

Erker, 

ERKƏC – Azərb, Resp. Goranboy r-nunun 
Mənəşli ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
33 km c.-q.-də, Aşağı Ağcakənd-Todan 
avtomobil yolu kənarında, Buzluq (Kürək 
çayının qolu) çayının sahilində, Murovdağ 
silsiləsinin şm.-ş. ətəyindədir. Əh. 140 
(2015), üzümçülük, taxılçılıq, kartofçuluq, 
tərəvəzçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Ümumi orta məktəb, klub, kitabxana, tibb 
məntəqəsi var. 
ERKƏKARI - bax Bal arısı. 

ERKƏKCİK - çiçəyin içərisində mik- 
rosporlar və tozcuqlar əmələ gələn özünə- 
məxsus ixtisaslaşmış hissəsi. Е. onu bila- 

vasitə çiçək yatağına birləşdirən Е. sa- 

pından və tozcuq saxlayan tozluqdan 
ibarətdir. Çiçəkdə E.-lərin sayı sistematik 
əlamətdir, onların bir çiçəkdə olan cəmi 

“andresium”, ya da "androecium” adlanır. 
E--lər çiçək yatağına bərkimə üsuluna, 
formasına, ölçüsünə, saplarının quru- 
lüşuna, birləşdiriciyə və tozluğa görə fərq- 

Zanbaq çiçəyinin erkəkcikləri, 

lənir, Erkəkcik sapı təpəsində tozluq olan 
hissədir, düz, əyilmiş, burulmuş, dolama 
və qırıq-qırıq: formasına görə tükəoxşar, 
konusşəkilli, silindrik, yapıxmış, sancaq- 

şəkilli: səthinin xarakterinə görə çılpaq, 
sallanmış, tüklü, vəzicikli ola bilir. Bəzi 
bitkilərdə erkəkcik sapı (bənövşə, maq- 
noliya) qısadır, yaxud tamamilə inkişaf 

etmir. 
Tozluq erkəkcik sapının təpəsində yer- 

ləşir və öz aralarında birləşdirici ilə əla- 
qələnmiş iki hissədən ibarətdir. Bunların 
hər birində iki boşluq (tozcuq kisələri, 
kameralar, yaxud yuvalar) vardır. Tozluq 
kisəsi bir qayda olaraq dörüyuvalıdır, bəzən 
yuvalar arasındakı arakəsmələr hər bir yarı 
hissədə dağılır və tozluq ikiyuvalı olur 
(səhləb çiçəyi, bəzi maqnoliyalar). Bəzi 
bitkilərdə tozluq hətta təkyuvalıdır (ariza- 
rum). Erkəkcik sapının birləşmə xarak- 
terinə görə hərəkətsiz, hərəkətli və yellənən 
tipləri fərqləndirilir. Tozluqların mikro- 
sporları inkişaf edir və tozcuqlar, yaxud 
tozcuq dənələri adlanan erkək qametofitləri 

əmələ gətirir. Bundan sonra kiçik repro- 
düktiv hüceyrə (ondan spermi inkişaf edir) 
və böyük vegetativ hüceyrə (ondan tozcuq 
borusu inkişaf edir) yaranır. 

Tozcuq dənələri formasına görə dairəvi 
(sferik), yarımdairəvi, ellipsoid, uzunsov- 
ellipsoid, sapşəkilli ola bilir. Tozcuq də- 
nəsinin qabığı (sporoderma) iki qatdan 
ibarətdir: xarici — ekzin və daxili – intin. 

Bəzi bitkilərdə (dəfnə, banan) sporoderma 
yalnız intin qatından ibarətdir. Tozcuq 
dənəsinin örtük qabığı kələ-kötür, fırlı, 
İynəvarı, sancaqvarı, qırışlı, torlu və s, olur, 

Bəzi bitkilərdə tozluğun bütün tozcuqları, 
onun yarısı, yaxud az bir hissəsi xüsusi 
selikli maddə ilə bir kütlədə yapışır və 
pollini adlanır. Tozcuğu əhatə edən selik- 
dən pollinidə quyruq, yaxud ayaq əmələ 
gəlir və onun köməyl ilə pollini yapışqanlı 
vəziyə birləşir (səhləb çiçəyi). Bəzi bit- 
kilərdə pollinilər tutqaca bənzər olub cücü- 

lərin ayaqlarına yapışır. 
ERKƏN SUVARMA - bax Sınarma, 

ERKİN Ülvi Camal (14:3.1906, İstanbul — 
15.9.1972, Ankara) – türk bəstəkarı, pia- 
noçu, dirifor və pedaqoq. Uşaq olarkən 
anasından fp. çalmağı öyrənmişdir. E. Qa- 
İatasaray liseyini 

Təhsil Nazirliyinin 
təqaüdçüsü kimi 
Paris Konservato- 
riyasında (1926- 
28) və “Ekol nor- 
mal"da (1929-30) 
1.və N.Qallonların 
sinfində kompo- 
zisiya, N.Filipdən 
fp. dərsləri almış, həmçinin N.Bulanicdən 
kompozisiyanı öyrənmişdir. Vətənə qa- 
yıtdıqdan sonra (1930) Ankara Pedaqoyi 
Musiqi Məktəbində (harmoniya və Ер.), 
1936 ildən Ankara Konservatoriyasında 
(fp. sinfi) dərs demişdir. 1960-70 illər- 
də Ankara Konservatoriyası ork.-nin və 
Opera Teatrının diriionu olmuşdur. 1971 
ildə Dövlətsənətkarı adını almışdır. Parisdə 

başladığı “İki dans” adlı əsərini Ankarada 
tamamlamış, premyerası 1931 ildə Rəya- 
səti-Cumhur Filarmoniyasında olmuşdur. 

Е. Ankara Dövlət Konservatoriyasında Ер. 
bölməsinin rəhbəri (1936-49), 1949-57 
illərdə isə rektoru vəzifələrində çalışmışdır 
Bəstəkar: Necil Kazım Akseslə birlikdə 

"Fidelio” kimi bir çox 
məşhur opera əsərini türk opera reper- 

tuarina daxil edərək, səhnəyə qoymuşdur. 
Bəstəkarların 1943 il müsabiqəsində iki 

konsertlə çıxış etmiş, “Ер. üçün konsert”i 
mükafata layiq görülmüşdür. Müasir musi- 
qinin ifadə vasitələrindən istifadə edən E 
2 simfoni- yanm, violin, fp. ilə ork. üçün 
konsertlərin, caz kvarteti, ork, üçün rap- 

sodiya və digər əsərlərin müəllifidir 
Xalq musiqisinə bağlılıq E. yaradıcı- 

liğına xas xüsusiyyətdir. O, milli cəhətləri 
müasir bəstəkarlıq texnikası vasitələri ilə 

ustalıqla uzlaşdırırdı. Çox vaxt əsərlərinin 
ifaçısı kimi çıxış edirdi. 1963 ildə Bakıdı 
konsertlər vermişdir. 

ERKULANU, Erkulanu di Kar: 
valyu-i-Arau)u (Herculano de Саг- 
valho e Araüfo) Aleşandri (28.3.1810, 
Lissabon – 13.9, 1877, Vali-di-Lobuş) 

Portuqaliya tarixçisi, yazıçı, siyasi xadim 
1844 ildən Portuqaliya EA-nın üzvü. 1831 
36 illərdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuş, 
liberal mövqedən çıxış etmişdir. Ən böyük 
əsəri olan “Portuqaliya tarixi” (“Historia de 
Portugal”, у. 1-1, Lisboa, 1846-53) 13 

rin ortalarınadək olan dövrü əhatə edir. E 

həmçinin sənədli və antiklerikal ruhlu 
“Portuqaliyada inkvizisiyanın meydana 

43 



ERQ 

gəlməsi və bərqə- 
rar olması tari, 

("Historin da ori- 
gen e estabeleci- | 
mento da İnquisi- | 
çüo em Portuqal”, 
(1-3, 1854-59) | 
əsərinin müəllifi- 
dir. Uzun müddət 
Portuqaliya tarixi 
sənədlərinin (“Monumenta portugaline 
historica”) nəşrinə rəhbərlik etmişdir. Si- 
yasi şeirlərin və tarixi romanların müəllifi 

olan Е. əsərlərində Portuqaliyanın ictimai- 
siyasi həyatını, orta əsrlərin məişət və 
adətlərini ir etmişdir. 

ERQ ör. 3“) — Şimali Afrika səhrala- 
rında qum massivlərinin ərəbcə adı. Ən bö- 
yük qumlu səhra massivləri Şərqi və Qərbi 
Е.Аәгди. Relyefi əsasən hakim passat kü- 

ləkləri istiqamətində uzanan hündür (200- 
300 т-әдәК) qum tirələrindən ibarət olur, 
Bu növ massivlər Ərəbistanda nəfud, Orta 

Asiyada qum (kum), Çində şamo adlanır, 
ERQ (yun, öpyov - iş) - SQS vayidlər 

22 

sistemində iş və enerii vahidi: 1 dina qüv- 
vənin həmin qüvvə istiqamətində 1 sm mə- 
safədə gördüyü işə bərabərdir. 
Temp 107 € 6225-1016) 
ERQASTERİ (yun. Ерӱаотириа, öpyd- 
Çon — işləyirəm sözündən) -- Qədim Yu- 

ellinist Şərqində, sonralar Ro- 
n riyasının ӱ. əyalətlərində, daha 

sonralar Bizansda sənətkarlıq emalatxanası 
E--lərdə, bir qayda olarıq, qul əməyindən 

də edilirdi. E. sahibləri emalatxananın 
şində bilavasitə çalışır, yaxud ona nəzarət 

nanistand 

edirdilər. Bəzən E. nəzarətçi-qullara tap- 
şırılırdı. Yunanıstan E.-ləri daha ətraflı 
öyrənilmişdir. Burada qulların sayı adətən: 

3-4 nəfər, bəzən isə 30 nəfərdən çox 
olurdu. Yalnız е.ә, 4 əsrdə 100 qulu olan 
E.-nin mövcudluğu təsdiq edilmişdir. E.-lər 
bütün sənət sahələrində fəaliyyət göstərirdi. 
Mədənlərdəki E.-lərdə iş daha ağır idi, 
Lavrion mədənindəki şaxtalardan biri Er- 
qasteriya adlanırdı. 
ERQASTUL (lat. ergastulum = emalat- 
xana) – Qədim Romada qulların salındığı 
xüsusi həbsxana, E., əsasən, kənd villa- 
larının, bəzən isə şəhər evlərinin zirzə- 
milərində yerləşirdi. E.-da qandallanmış 
məhbuslara gözətçilər (həmçinin qullar) 
nəzarət edirdilər. Qədim Romada bəzən 
malikanənin bütün qullarına da E. deyi- 
lirdi 
ERQATİV QURULUŞ (yın. epydreo — 
təsir edən) - xəbəri təsirli və ya təsirsiz 
feillərdən ibarət olduqda, mübtədanın müx- 
təlif hallarda işləndiyini əks etdirən cümlə 
quruluşu. Qafqazda, İranda, Ön Asiyada, 
Amerikada bir sıra dillərdə erqativ quruluşa 
malik cümlələrdən istifadə edilir. Belə 
dillərdə ismin təsirlik halı yoxdur. Cümlədə 
vasitəli tamamlıq adlıq halda işlənən isimlə 
ifadə olunur. Erqatiy hal Azərb. dilində hər 
hansı bir hala uyğun gələ bilər. 
ERQ-İGİDİ - bax İzidi. 
ERQODİK NƏZƏRİYYƏ - ilk dəfə 
statistik fizikada və sistemlərin ümumi 
dinamikasında erqodik fərziyyənin (faza 
funksiyalarının zaman ortalarını onların 
faza ortaları ilə əvəz etməyin mümkünlüyü) 
riyazi əsaslandırılması ilə əlaqədar ya- 

Böyük Şərqi Erq. Tunis. 
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ranmış nəzəriyyə. Sistemdə faza ortaları 
zaman ortaları ilə üst-üstə düşürsə, sistem 
erqodik adlanır. 1931 ildə amerikan riya- 
ziyyatçısı C.Birkhof belə teorem isbat etdi: 
sistem yalnız və yalnız o zaman erqodikdir 
ki, onun faza fəzasının iki kəsişməyən müs-: 

cəm şəklində ayrılışı yoxdur. Onun təd- 

qiqatlarını sovet alimləri A.Y.Xinçin, 
Х.М.Кпјоу, N.N.Böçolyubov, amerikan 
alimi C. fon Neyman vəb. inkişaf etdirərək 
ümumiləşdirmişlər. Xinçin erqodik fər- 

ziyyənin təqribi variantını (zaman və faza 

ortalarının təqribi bərabərliyini) ciddi 
əsaslandırdı (1952). E.n. sonralar ölçülü 
fəzaların çevrilməsinin sırf” riyazi nə- 
zəriyyəsi kimi inkişaf etdi. 50-ci illərin 2-ci 
yarısında Е.п. yeni təkan aldı. A.N.Kol- 
moqorov E.n.-də aparıcı olan yeni is- 
tiqamət (eviropiya) yaratdı. Bu istiqamət 
dinamik sistemin informasiya nəzəriyyəsi 
və ümumi rabitə nəzəriyyəsi ilə sıx bağ- 
lidir, 

Eun--nin alınmış nəticələri statistik fi- 
zikanın əsaslandırılmasına aid məsələnin 
mükəmməl həllinə gətirib çıxarmadı, lakin 
Е.п, və erqodik sistem anlayışının özü 

ümumi dinamikada, diferensial tənliklərin 
keyfiyyət nəzəriyyəsində, təsadüfi proses- 
lər nəzəriyyəsində və digər məsələlərdə 
böyük rol oynayır, 

ERQÖQRAF (yun. Epyov- iş “ ... qraf) — 
əzələnin əmək qabiliyyəti dinamikasının 
öyrənilməsi zamanı onun işini yazmaq 
üçün cihaz. Müayinə edilən əzələdən 
asılı barmaq, əl, ayaq, bel, göz Е.- fərq- 
ləndirilir. E. ilk dəfə 1890 ildə italyan 

fizioloqu A.Mosso tərəfindən düzəldil- 

mişdir. E.-ın iş prinsipi xüsusi mexa- 
niki və ya elektrik ötürücünün kömyilə 

müəyyən işin yerinə yetirilməsi (məs., 

yükün qaldırılması və endirilməsi, yayın 
sıxılması, təsbit olunmuş obyektin aydın 

görmənin yaxın və ən yaxın nöqtələri 
arasında yerləşməsi) zamanı verilmiş 
tempdə fəaliyyət göstərən əzələnin yı- 

ğilması və boşalması amplitudasının və 
vaxtının yazılmasından ibarətdir. Adətən 

5.-da iş yorulmaya qədər (bu, hərəkət 
amplitudasının kiçilməsi ilə meydana 
çıxır) tamamlanır. Erqoqrafiya müxtəlif 
növ fiziki və zehni iş zamanı, ayrı-ayrı 

xarici mühit amillərinin təsiri ilə və s.-də 
əmək qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün- 
dür, 

ERQOMETR - dozalaşdırılmış mexaniki 
işin yerinə yetirilməsi və ölçülməsi üçün 

cihaz, Cihazın növündən və işlədilən əzə- 
lələrdən asili olaraq barmaq, bilək E.-lə- 
rinə, veloerqomerr, tretban (müxtəlif sürət- 

Е ı  ERLAXER-BLOUNT XƏSTƏLİYİ ——ooulunmnnma 
mm === —— —— — ıı”. 

lərlə və mailliklə hərəkət etmək üçün yol) 
və s, növlərə ayrılır. 
ERQONİMLƏR - insanların işgüzar bir-. 
iklərinin xüsusi adları, E. həmçinin ittifaq, 
təşkilat, idarə və müəssisə, korporasiya, 
cəmiyyət, dəmək adları, həm də incəsənət 
əsərlərinin və ədəbi əsərlərin ümumi adıdır 
(məs,, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), 
Bakı Dövlət Universiteti (BDU), “Füzuli” 
kantafası və 5.). 

ЕКООХОМИКА (yun. Epyov — iş və 
vönöç- qanun) — istehsalat şəraitində insan 
funksionallığını öyrənən, işçinin əmək 
məhsuldarlığını, iş qabiliyyətini yüksəlt- 
mək üçün optimal şəraitin yaradılması 
imkanlarını və qanunauyğunluqlarını araş- 

dıran elmi istiqamət, “Е.” termini ilk dəfə 
1857 ildə polyak alimi V.Yasışebovski 
tərəfindən istifadə edilmişdir. 1920-ci il- 
lərdə idarə edilən texnikanın mürəkkəb- 
ləşməsi ilə əlaqədar E.-nın inkişafı başladı. 
Bu məqsədlə ilk tədqiqatlar SSRİ, B.Bri- 
хапуа, ABŞ və Yaponiyada aparılmışdır. 

1949 ildə bir qrup ingilis alimi Erqonomik 
Tədqiqatlar Cəmiyyəti yaratdıqdan sonra 
“Е.” termini hamı tərəfindən qəbul edildi. 
1961 ildə 30-dan artıq ölkənin təmsil olun- 
duğu Beynəlxalq Erqonomik Assosiasiya 
(İEA) yarandı. 1950 ildən müxtəlif öl- 
kələrdə Е. üzrə tədris proqramları və ali 
məktəblərdə mütəxəssislər hazırlanır. 

E.-da psixologiya, fiziologiya (əsasən 
neyrofiziologiya), antropometriya, əmək 
gigiyenası və təhlükəsizliyi, sosiologiya, 

kulturologiyanın və bir sıra texniki və 
informasiya fənlərinin nəticələrindən isti- 
fadə edilir. E.-nın tədqiqat sahələri: fiziki 
mühitin insanın funksional vəziyyətinə və 
işqabiliyyətinə təsirinin tədqiqi, orqanizmi 
mühitin zərərli təsirlərindən qoruyan sə- 
mərəli vasitələrin hazırlanması: psixoloyi, 
fizioloği — gigiyenik və estetik tələblər 
nəzərə alınmaqla, idarəetmənin müxtəlif 
növ vasitə və məntəqələrinin əlverişli yer- 

ləşdirilməsində ümumi prinsiplərin müəy- 
yənləşdirilməsi: icraçılarda möhkəm pro- 
fessional dinamik sterotiplərin yaranmasına 
təsir göstərən iş yeri və şəraitinin layihə- 
ləndirilməsi: qavrama və hissetmə həd- 
lərindən, işıq və rəng siqnallarından asılı 
olaraq müxtəlif növ indikasiyaların (görmə, 
eşitmə və s.) optimal xarakteristikalarının 
səmərəliliyinin təyini, idarəetmə orqan- 
larının, onların diktə etdiyi iş hərəkətlərinin 
insanın reflektiv reaksiyasına uyğunluğunu 
nəzərə almaqla, səciyyəvi xassələrinin tə- 
yini. 

Müasir Е. üç əsas hissədən ibarətdir: 
mikroerqonomika, midierqonomika və 
makroerqonomika, Mikroerqonomi- 

| с də bura 
daxildir) ilə məşğuldur. Midierqono- 
mika “insan-kollektiv”, “kollekti 

“ "kollektiv-maşın", “insan-şəbəkə" 
sistemlərinin öyrənilməsi və Tayihələndi- 
rilməsini nəzərdə tutur, o, iş yeri və istehsal 
məsələləri səviyyəsində istehsal müna- 
sibətlərini araşdırır. Təşkilat və müəssisə 
ərazisinin strukturunun layihələndirilməsi, 
iş cədvəlinin planlaşdırılması və tərtibi, 
gigiyena və əməyin təhlükəsizliyi də bu- 
raya daxildir. Makroerqonomika 
bütün amilləri (texniki, sosial, təşkilati: 
həm xarici, həm də daxili) nəzərə almaqla, 
sistemi tam olaraq tədqiq edir. Bütövlükdə 
sistemin və onun bütün elementlərinin 
harmonik, uyğunlaşdırılmış və etibarlı işi- 
nin təmin olunması makroerqonomikanın 
məqsədidir. 

ERQOSTERİN, О,, C,iH.O provi- 
tamini - sterinlər qrupundan təbii bir- 
ləşmə, Mayada, kif və s. göbələklərdə 
aşkar edilmişdir. t, 1652С olan kristaldır, 
suda həll olmur, üzvi həlledicilərdə həll 
olur. Öptiki aktivdir, falı – 129”. B.halqa- 
sında qoşulmuş ikiqat rabitələr olduğuna 
görə yüksək reaksiya qabiliyyətinə ma- 
likdir. 

ону сн, 
сн, 

E, xolesterin kimi hüceyrələrdə mo- 

lekulyar komplekslər və kristal törəmələr 
əmələ gətirə bilər. UB işıqla şüalandı- 
nıldiqda B halqası qırılır və qızdırıldıqda 
vitamin О:-уә (erqokalsiferol) asan izo- 
merləşən prekalsiferol yaranır. Əczaçılıq 
sənayesində D, vitamini, həmçinin pro- 
gesteron hormonunu almaq üçün istifadə 
olunur. E.-in mənbəyi xəmir mayalarının 
qələvi hidrolizatı, yaxud antibiotik isteh- 
salının mitseli tullantılarıdır. 

ERQOTİZM (fr. ergot - çovdar mahmizı), 
rafaniya - insan və heyvanların çovdar 
таһпигл və ya ondan hazırlanmış dərman 
preparatları ilə zəhərlənməsi. İnsanda 
kompleks somatik, nevrolofi və psixi po- 
zuntuların olması ilə səciyyələnir. 20 əsrin 
20-ci illərinə qədər çovdar mahmızı ilə 
zədələnmiş çovdardan hazırlanan çörəyin 
qəbul edilməsi nəticəsində E.-in epidemik 
yayılmaları qeyd edilirdi. E.-in sonuncu iri 
epidemiyası 1951 ildə Fransanın Роп-Зеп1-- 

"Badi iyə Бәри şində olmışdur 250 nəfər xəstə 
lənmiş, onlardan 4 nəfəri ölmüşdür. F.-ın 
başlanğıc əlamətləri — mədə-bağırsaq 
zulmaları, başağrısı, yorğunluqdur. Һә 
hallarda bir neçə gündən sonra убигил. 
dumünlanması (şüurun pozulması, deliri), 
həyəcan, qorxu, iztirab, məyusluq əhvali- 
ruhiyyəsi və s, ilə səciyyələnən erqotin 
psixozu inkişaf edir. Çox vaxt qıcolmalar 
meydana çıxır. Kollaps ola bilər, bəzən 
periferik damarların spazmı nəticəsində 
qanqrena baş verir. Nevrololi simptom- 
lardan hissiyyatın, reflekslərin, yerişin, nit- 
qin pozulması və s. qeyd edilir. 

Çovdar mahmizı preparatları ilə kəskin 
zəhərlənmələr zamanı mədə yuyulur, an- 
tidot kimi kalsium-xlorid, sonra isə isti 
vannalar, yuxugətirici, qıcolma əleyhinə 
dərmanlar, habelə tənəffüsü və qan dövra- 
nini stimullaşdıran preparatlar təyin olu- 
nur, 

Heyvanlarda da çovdar mahmizı 
ilə zədələnmiş yabanı bitən taxıl bitkilə- 
rinin, habelə çovdar mahmızlı çoydar qa- 
rışığı olan un, Ҝәрәк, taxıl bitkiləri ilə 
qidalanma nəticəsində E.-in baş verməsi 
mümkündür. Bütün növ heyvanlar, o cüm- 
lədən quşlar da Е.-ә həssas olur, Atlarda və 
qoyunlarda E.-in kəskin gedişi zamanı 
mərkəzi sinir və həzm sistemi zədələnir 
(oyanma, depressiya, ağızsuyunun axması, 
qusma, ishal, xoralı stomatit, qıcolma, bə- 
zən balasalma). Qaramalda, donuzlarda baş 

verən xroniki qanqrenoz E. zamanı dərinin 
ölmüş hissələri ayrılır, dırnaqlar, atlarda yal 
və quyruq, quşlarda pipiyin dişcikləri və 
sırğacıqları qopub düşür. 

Müalicəsi - simptomutikdir. Zə- 
həri mədədən və bağırsaqlardan çıxartmaq 
üçün işlətmə dərmanı verilir, mədə yu- 
yulur, imalə edilir. Bağırsaqlarda zəhəri 
birləşdirən tanin məhlulu içizdirilir. P ro = 

filaktikası: dənli bitkilərin və taxıl 

məhsulunun vaxtında yığılması (göbələklər 
inkişaf edənə qədər), toxumun təmizlən- 
məsi, yemin keyfiyyətinə nəzarət edilməsi 
ERQ-ŞEŞ, Ş eş – Böyük Səhrada, Əlcə- 

zairin c.-q.-ində, Malinin şm.-ında qumlu 
səhra, Əl-Əqləb və Тапегтиб platolarının 
arasındakı çökəklikdə yerləşir. Şm. hissəsi 

üçün uzun dünlər (hünd. 300 m-ədək) xa- 

rakterikdir, 25” şm.e.-ndən с.-а tirələr (dün- 
lərin hünd. təqr. 50 m) enli yelpik şəklində 
q:-ə doğru ayrılır. İllik yağıntı 10 /nni-dən 
azdır. Su mənbələri yox dərəcəsindədir. 
ERLAXER-BLOLUNT XƏSTƏLİYİ 

diz oynağının varus və valqus deforma- 
siyası: aşağı ətrafların anadangəlmə xəs- 
təliyi. İlk dəfə 1922 ildə Avstriya ortopedi 
Erlaxer tərəfindən qismən, sonradan isə 
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ERLANDER 

Erlangen şəhərindən görünüş. 

1930 ildə Blount tərəfindən ətraflı təsvir 

olunmuşdur. Xəstəliyin səbəbi dəqiq müəy- 
Bx. ilə, əsasən, 1 yən edilməmişdir. F 

yaşdan 3 yaşa qədər uşaqlar xəstələnirlər. 
Daha böyük yaşlarda qamış sümüyünün 

na nadir hallarda tə- 

nerativ-distrofik 

varus deformasiy 
sadüf edilir, yaxud de, 
prosesi nəticəsində yaranır. Xəstəlik çox 
vaxt qızlarda olur və xəstələrin əksərində 
deformasiya ikitərəfli xarakter daşıyır. 
Xəstəliyin erkən kliniki əlaməti yerişin 
başlanması ilə əlaqədar olan dizin varu- 
sudur, Ətrafa düşən təzyiqin tədricən 

çoxalması ilə deformasiya artır və bu da 
axsamağa və tez yorulmaya səbəb olur. 

arın. ikitərəfli əyilməsi ləng yeriş, 
ördək” yerişi törədir. Birtərəfli zədələnmə 

zamanı ətrafın funksional qısalması nəti- 
cəsində də uxsama baş verə bilər, Defor- 
nasiyanın növünə görə baldırın varus 

əyilməsi (0-şəkilli ayaqlar) və baldırın val- 
əyilməsi (X-şəkilli ayaqlar) ayırd edilir 

Belə xəstələrin boyu ya yrmasına nis- 
bətən az olur, 

Diaqnoz xarakterik kliniki və rent- 
genoloyi təsvirə əsasən qoyulur. 

Müalicəsi. Bütün E.-B.x-dən şüb- 
li uşaqlar daim uşaq ortopedinin nəzarəti 

da olmalıdır. Kiçik deformasiyalar za- 
ı masa) və müalicəvi bədən tərbiyəsi 

mrinləri təyin edilir. Qamış sümüyünün 
aydın bilinən əyilməsi deformasiyalaşan 
artroz yaratdığı üçün erkən profilaktika 
tələb edir. Belə halda erkən yaşlarda mər- 
hələli gips sarğısı, ümummöhkəmləndirici 
terapiya və ultrabənövşəyi şüalanma tətbiq 
olunur. Deformasiya 5-6 yaşa kimi aradan 
qalxmadıqda ortopedik cərrahi əməliyyat 
aparılır. İlizarov aparatını yerləşdirməklə 
qamış sümüyünün yüksək osteotomik dü- 
zəldilməsi ən effektiv üsuldur. 
ERLANDER Taqe Frityof (13.6.1901, 
İsveç, Vermland leni, Ranseter — 21.6, 

1985, İsveç, Stokholm leni, Huddinq) 
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İsveç dövlət və siyasi xadimi. 1919-28 
illərdə Lund Un-dində təhsil almışdır. 1928 
ildən İsveç Sosial-Demokrat Partiyasının 
(İSDP) üzvü idi. “İsveç ensiklopediya- 

Şvensk uppslagsbok”) katibi 
38): riksdaqın 

deputatı (1933-73), portfelsiz nazir (1944 
5), maarif və dini işlər naziri (1945-46), 

İSDP-nin sədri və eyni zamanda İsveçin 
baş naziri (1946-69) olmuşdur. 
ERLANGEN – AFR-də, Bavariya federal 
ərazisində şəhər. Әһ, 107,1 min (2012), 
Rednits çayı və Lyudviqs kanalının sahi- 
lində yerləşir. Adı ilk dəfə 1002 ildə qeyd 
olunur. 1374 ildə yarmarka keçirmək və 
zərbxanaya sahib olmaq hüququ əldə etmiş, 
1632 ildə Oruzillik müharibə (1618-48) 
zamanı ciddi dağıntılara məruz qalmışdır. 
Erlangen-Nümberq un-ti (1743), Fraun- 
qofer inteqrasiya sxemləri elmi tədqiqat in- 
ti, Botanika bağı fəaliyyət göstərir. Hər il 
ənənəvi festivallar keçirilir. Nümberq 
Fyurt-E, sənaye “üçbucağına” daxildir. 
Elektrotexnika və radioelektron 
konserni) sənayesi, dəzgah, elektrovoz, 
pambıq parça, kağız istehsalı var, 
ERLANC Cozef 1874, San- 
Fransisko — 5.12.1965, Sent-Luis, Missuri 
ştatı) – Amerika fizioloqu, elektrofiziolo- 

giyanın banilərindən biri. Nobel mükafa- 
ti İaüreati (1944, ”-——I 
Q.Hasserlə birgə), 
ABŞ Milli EA-nın 
üzvü. Kaliforniya 
Un-tini bitirmişdir 

(1895). Cons Hop- 
kins Un-tində iş- 

ləmiş (1900–06), 
1906–10 illərdə 
Viskonsin ştatında 
un-tin fiziologiya 
şöbəsinin prof. və rəhbəri, 1910-46 illərdə 
Sent-Lüisdə (Missuri) Vaşinqton Un-tinin 
fiziologiya şöbəsinin prof. və rəhbəri ol- 

müşdur, Əsas əsərləri sinir hüceyrələrində 
və liflərində bioelektrik hadisələrinin öy- 
rənilməsinə həsr edilmişdir. Birinci olaraq 
katod: osilloqrafından istifadə etmiş və 
onun qeydiyyatı üçün orifinal metod işləyib: 
hazırlamışdır. Arterial təzyiqin və ürəkdə 
qan dövranının qansız qeyd olunması üsu- 

lunu tətbiq etməklə ürək-damar fiziologi- 

yasına mühüm töhfələr vermişdir. Ürək 
blokadasının mahiyyətini öyrənmişdir. 

Əsərləri: Symposiun on (һе synapse, Вај, 
1939 (digərləri ilə birlikdə): Electrical.signs of 
ervyous aetivity. Phil. -L.-Oxfi, 1937 (Н.5. Gasserlə: 
birlikdə) 
ERLANQA, A irlanqa (1001-1049) - 

Yava a.-nda orta əsr Mataram dövlətinin 

maharacası, 1019 ildə taxta çıxmışdır. 1022 
ildə atasından Bali a-nı irsən almış və 1037 

ilədək Şərqi və Mərkəzi Yavanın böyük 
hissəsini birləşdirmişdir. İndoneziya ta- 
rixinə “Yava torpaqlarının toplayıcısı" kimi 
daxil olmuşdur. E. dövlətin dünyəvi və dini: 

hökmdarı idi. Onun dövründə Mataram 

arxipelaqın mərkəzi və ş. rayonlarında 
aparıcı qüvvəyə çevrildi, q. rayonlarında isə: 
hələ də Şrivicaya dövləti hökmranlıq 

edirdi. 1035 ildə E.-nın Şrivicaya şahzadəsi 
kinci həyat yoldaşı) ilə nikahı iki dövlət 
arasındakı ittifaqı möhkəmlətdi. E. əkin- 
çiliyin və ticarətin inkişafını dəstəkləyir, 
ədəbiyyat və incəsənəti himayə edirdi. O, 

hinduizmin hamisi idi. Ölümündən bir. 
qədər əvvəl E. dövləti nikahdankənar oğul- 
ları (iki qanuni nikahdan övladı olmamışdı) 
Canqal və Pəncalaya (Kediri) arasında bö- 
lüşdürdü. Bundan sonra o, inzivaya çəki- 
lərək zahid oldu. 

ERLİFT (ing. airlift: air — hava = lift - 
qaldırmaq) - quyudan hidroqarışığı və ya 
mayeni sıxılmış havanın eneriisi hesabına 
qaldırmaq üçün qurğu. Quyulardan neft 
verilərkən, su basmış şaxtalardan suyun 
çıxarılmasında, sualtı hasilat zamanı üzən 

qurğularda və 5. E.-lə qaldırmadan istifadə 
olunur. E.-lə qaldırmanın iş prinsipi belə- 
dir: hava kompressor vasitəsilə borularla 
qarışdırıcıya (sorucu ucluqla pulpa borusu 
arasında yerləşmiş dairəvi kameradır): 
verilir. Bu kamerada mayenin (hidroqa- 

rışığın) hava ilə qarışığı əmələ gəlir: qarışıq 
pulpa borusuna daxil olur və boru vasitəsilə: 
səthə çıxır, Havaayırıcıdan keçərkən qa- 
nişıqdakı qaz fraksiyası ayrılır, hidroqarışıq 
isə istehlakçıya nəql edilir, Yüksək hün- 
dürlüyə qaldırma zamanı pilləli E.-lə qal- 
dırma tətbiq olunur. Bu halda һәг pillənin: 
borusunun sonunda havaayıncı quraşdırılır, 
hidroqarışıq isə növbəti pillənin hava ve- 
rilən qarışdırıcısına ötürülür (bax həmçinin 

Qazlifi) 

ERLLƏR 
–——-—и—-–ж-е”се”жжжж-жжә  ——— 

ERLİFT KOMPLEKTİ - çay və də- 
izlərdən süxurları və ya filizləri erlifr 
(yaxud bir neçə erlift qaldırıcısı) vasitəsilə 
çıxarmaq üçüin üzən qurğu, Ek iki əsas 
qrıpa ayrılır: çay və dəniz E.k--ləri. Hasilat 
rosesi troslardan asılmış liftin suya dal- 

dırılması ilə başlayır. Sonra gəmi bortun- 
dan kompressor vasitəsilə erlift qarışdırı- 

çısına hava verilir və onunla qarışmış 
hidroqarışıq E.k.-nə ötürülür. E.k--nin pul- 
pa borusundan hidroqarışıq havaayıran 

bunkerə daxil olur, 
Çay vəsahil sututarlarında qum-çınqıl 

yataqlarının işlənməsi üçün tətbiq edilən 
Ek.-lərinin üzən bazası pontonlar və ya 
xüsusi gəmilərdir. Dəniz E.k.-ndən fay- 
dalı qazıntıları dəniz, yaxud okean dibindən 
çıxarmaq üçün istifadə edilir. Belə E.k.-nin 
üzən bazası xüsusi motorlu və ya motorsuz 
gəmilərdir. Motorsuz E.k.-ndə zənginləş- 
dirilmiş materiallar, yaxud hidroqarışıqlar 

gəmilərə (şalandalara) yüklənir. E.k.-nin 
zənginləşdirmə qurğuları ilə təchiz edil- 

məsi faydalı qazıntı hasilatındakı xərclərin 

azaldılmasına imkan verir. 
ERLİX (Ehrlich) Paul (14.3.1854, Ştrelen 
(Sileziya) — 20.8.1915, Hamburq) — alman 
həkimi, immunoloq, bakterioloq, kimyaçı 
və biokimyaçı: kimyəvi terapiyanın bani- 
si, Nobel mükafatı 
(пигеаи (1908, |, 

Meçnikovla birgə). 
Breslavl, Strasburq 
və Leypsiq un-t- 

lərində oxumuş- 
dür, 1877 ildən 

Şarite Berlin kli- 

nikasının həkimi, 
1887 ildən Berlin 

Un-tinin privat- 
dosenti, 1890 ildən ekstraordinar prof. 
olmuş, eyni zamanda R. Koxun İn-tunda 
işləmişdir. 1896 ildən Şteqlisdə zərdabın 
öyrənilməsi in-tunun direktoru olmuşdur. 

1899 ildən Frankfurt-Maynda, hazırda 
onun adını daşıyan, Eksperimental Tera- 
piya İn-tuna rəhbərlik etmişdir. Əsas: 
əsərləri biokimya, dərman madöələrinin 
kimyası, eksperimental patologiya və te- 
rapiya, habelə immunitet üzrədir. 1901 
ildən bədxassəli şiş problemi üzərində 
işləmişdir. Qan leykositlərinin müxtəlif 
formalarını təsvir etmiş, qanyaranmada 

in və limfoid orqanların əhə- 
miyyətini göstərmişdir. Bəzi infeksion 
xəstəliklərin kimyəvi preparatlarla müalicə 
üsullarını işləyib-hazırlamışdır. İlk olaraq 
müalicə preparatlarına qarşı mikroorqa- 
nizmlərin davamlılıq qazanmaq şərtini 
müəyyən etmişdir. Alman alimi A. Bert- 

heymlə birlikdə salvarsan preparatını ha- 
zırlamışdır (1907), 
Əsərləri: The collected рарев -., 1 

М.М, 1956-60: ruscaya tərcümə = Матердалы ҝ 
уҹсинко о химиотералин, СПБ, 1911. 
ERLİK (buryatca Erlik xan, Erlen xan, 
monqolca Erlik Nomun xan: kalmıkca 
Erlik Nomin xan: tuvaca Erlik Lovuy xan: 

xakasca İrlik) — monqol xalqlarının və 
Sayan-Altay türklərinin miflərində ölülər 
dünyasının hökmdarı, axirətdə ali hakim, 
iblis, demiurq, yaxud demiurqun yaratdığı 
ilk canlı varlıq. E. adı Yamanın (buddizmdə 
ölülər səltənətinin hökmdarı) qədim uy- 
ğurlardakı epiteti Erlik xaqanla (“qüdrətli 
hökmdar”) bağlıdır. Nomun xan ləqəbi 
Yamanın “qanun çarı”, “inanc hökmdarı” 

titullarının monqolca ifadəsidir. Buddist 
rəvayətlərinə görə, E. keçmişdə ali mü- 
qəddəslik səviyyəsinə çatmış və fövqəladə 
qüdrət qazanmış rahib olmuşdur, lakin 
oğurluqla şərlənərək öldürülmüş, yaxud 
oğruların cinayətinə təsadüfən şahidlik et- 
diyinə görə qətlə yetirilmişdir. Başı kə- 
silməsinə baxmayaraq, həyatda qalan E. 
özünə öküz başı qoymuş və qorxunc iblisə 
çevrilmişdir. “Ölümə qalib gələn” Yamın- 
dağ onu ram etmiş və yeraltı dünyaya 
göndərmişdir. E, və Yamandağın qarşıdur- 
masına baxmayaraq, onlar ikonoqrafiyadı 
oxşar təsvir edilir və Monqolustanda çox 

zaman eyniləşdirilirlər. 
E.-in səltənəti, bir qayda olaraq, yerin 

altındadır. Lakin bəzən “o dünya” canlılar 
dünyasının haradasa kənarında (məs., kal- 

miklarda q.-də), sonsuz uzaqlıqda İokal- 

laşdırılır. Nadir hallarda Е. səma allah- 
larından biri hesab edilir. Altay miflərində 
E.Ulgenin qardaşı, onun yaradıcısı və ya 
yaradılmışı, ilk insandır. E. dünyanı ya- 
ratmaqda Ulgenə yardım edir və ya manc 
olur, Ulgendən xəbərsiz və onun iradəsi 
əleyhinə insana ruh verir, bununla da 
ölümdən sonra həmin ruhu götürmək hü- 
ququnu əldə edir. 

Altaylılarda Ulgen tərəfindən qarğış 
edilmiş E. yeraltı dünyaya qərq olur. İlk 
vaxtlarda belə hesab edilirdi ki, o, gecələr 
yer altından çıxıb, ən gözəl qadınları və 
kişiləri öldürərək öz işçilərinə çevirir, lakin 
yenə dəallah tərəfindən yer altına qovulur, 
Bu günə qədər onun ölənlərin ruhlarını öz 
xidmətində durmağa məcbur etməsi, yaxud 
onları yer üzünə şər işlər görməyə göndər- 
məsi barədə təsəvvürlər qalmaqdadır. Е. 
hündürboylu, haçalanmış saqqalı dizinə 
çatan, dağınıq saçlı, qulaqlarının ardına 
dolanan qara, uzun biğli, qara qaşlı, qara 
gözlü, qüdrətli qoca kimi təsəvvür edilir. 

Buryat mifologiyasında E. yalnız yeraltı 

Erlitou: / 
Tunc. Çin Arxeologiya İnstitutunun muzeyi 

üçayaqlı qab, E.ə, 1600-1400 ilər 

(Pekin): 2.- əmək alətləri, Təqr. cə. 1500 |. 
Daş. Xeyan əyalət muzeyi (Çin): 

dünyanın: hökmdarı və axirətin hakimi 
deyil, həm də zalım Şərq xanlarının biş 
çısıdır. Onun atası qaranlıq Şərq allahı 

, arvadı isə Ehe Nur xatundur, 

- Çində Хепап əyalətinin 
Yanşi qəzasında Erlitou k. yaxınlığında 
Tunc dövrünə aid böyük məskənin qa- 
lıqları. Qazıntılar zamanı (1957, 1960-64) 
3 inşaat qatı aşkar edilmişdir: evlər, dulus- 
çulüq emalatxanaları, qəbirlər, gil stilobat- 
lar (sütunaltlıqları) üzərində monumental 
binanın (təqr. 100x100 m, ikinci qat) qa- 
lıqları, Əritmə putaların, tökmə və роза 
üçün keramik formaların qırıqlarının tu- 
pintilari tünctökmə istehsalının (əmək 
alətlərinin və silahların hazırlanması) möv- 

cudluğunu təsdiqləyir. E. tipli məskənlərə 
lətinin, əsasən, q. hissəsində rast 

gəlinir və Son Neolit dövrü mədəniyyəti 
Lunşan ilə İn mədəniyyətinin orta mər- 
hələsi (e.ə, 2-ci minilliyin ortaları) arasin- 
dakı zamana aid edilir. Bəzi tədqiqatçılar 
E. tipli abidələri sya tayfaları ilə əlaqə: 
ləndirir, digərləri isə E.-nu İnin ilk hökm- 

darı Çen Tanin İtəqr. е.ә. 1600 il) paytaxtı 

hesab edirlər, 
ERLLƏR - qədim ingilis-sakson pravda- 
larında (7 əsr) siravi icmaçıların - kerllərin 
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ERMAN 

əksi olan əyanlar zümrəsinə mənsub şəxs- 
lər. Е. rütbəsi 1066 il normand işğalından 
sonra qorunub saxlansa da, tədricən özgə- 
ninkiləşdirilməyən, bölünməyən və nəsildə 
yaşlı şəxsə keçən, xüsusi xidmətlə əlaqədar: 
olmayan fəxri titula çevrilmişdir. Е. qitənin 
“qraf” tituluna uyğundur. 

ERMAN (Eriman) Adolf (31.10.1854, 
Berlin – 26.6.1937, orada) - alman misir- 
şünası, Berlin un-tinin prof:-u (1883 ildən). 
Berlindəki Misir muzeyinin direktoru 
(1884 ildən). Prussiya EA-nın üzvü (1894 
ildən). Misir yazı sistemini öyrənən, misir- 
şünaslığın əsasını qoyan sələflərindən fərqli 
oluraq, Е. Misir dilini tədqiq etmiş, onun 
qrammatik quruluşunu və inkişaf mərhələ- 
lərini müəyyənləşdirmişdir. Onun rəhibər- 
liyi altında Qədim Misir dilinin ən dolğun 

дән işlənib hazırlanmışdır. 
ERMAN SİLSİLƏSİ - RF-nin Baykal- 
arxası diyarında dağ silsiləsi. Onon çayının 

hili boyu 175 (ən məsafədə uzanır. 
Hünd. 1434 /-әдәКаһг, Qranitlərdən, qneys- 
lərdən və kristallik şistlərdən təşkil olun 
muşdur. Ortadağlıq relyefi üstünlük təşkil 
dir. Yamacları qaraşam və şamağacı me- 

şələri yamacları (900-1000 m 
hünd.-ədək) çöl bitkiləri ilə örtülmüşdür 
Alman fiziki və səyyahı A.Ermanın (А.Ег- 
man: 1806-77) şərəfinə adlandırılmışdır 
ERMƏNİ DİLİ - erm. 
Resp.-nda bu dildə təqr 

lir, c,-ş. 

ilərin dili, Erm. 
0 mln. adam 

danışır (2016). Dünyanın ermənilər səpə- 
hən bir sıra ölkələrində bu dildə danışan- 

ümumi sayı təqr. 5,0 mln. nəfərdir 
(2004). Hind-Avropa dilləri ailəsinə mən- 

sub olan: Е.4. xüsusi qrup təşkil edir. 
Erməni ədəbi dilinin tarixi 3 dövrə bölünür: 

qədim (5-11 əsrlər), orta (12-17 əsrlər) və 
yeni (17 əsrdən sonrakı dövr). Qədim Е.4. 

ibidələrinin dilinə qrabar deyilir. Yeni 
erməni ədəbi dili 19 əsrin sonlarından 

formalaşmışdır. E.d.-nin bir-birindən, eləcə 
də ədəbi dildən xeyli fərqlənən çox sayda 

ti mövcuddur. Müasir erməni ədəbi 
dilinin 2 variantı var — İstanbul dialektinə 
əsaslanan q. və Ararat dialektinə əsaslanan 

dial 

ş.(aşxarabar) variantı, E.d.-nin fonetik 
tərkibi 8 sait, 30 samit və | diftonqdan 
ibarətdir, Müasir erməni ədəbi dilinin va- 

arı arasında, xüsusən fonetikasında 
fərq müşahidə olunur. Qrammatik quru- 
luşuna görə il aqi dildir. İsmin tək və cəm 
halları var, Qrammatik cins kateqoriyası 
aradan çıxmışdır. İsmin 7 halı və 8 hal- 
lanma növü mövcuddur. Feilin zaman, 
şəkil, növ, şəxs, tərz və hal kateqoriyaları 
var, Cümlənin quruluşu nominativ, söz 
sırası sərbəstdir. Ermani əlifbasını Mesrop 
Maştos yaratmışdır (bax Еттәлӱ yazısı), 
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ERMƏNİ FRAKSİYASI - Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti (AXC) parlamentinin 

fraksiyalarından biri. AXC-nin ümumbəşə- 
ri demokratiya ənənələrinə hörmət və sə- 
daqətinin bariz nümunəsidir. Azərbaycan 
Milli Şurasının 1918 il noyabrın 19-da, 
Cümhuriyyət parlamentinin formalaşdırıl- 
ması ərəfəsində Bakıda keçirilmiş iclasında: 
qeyd edilirdi ki, ölkədə yaradılacaq qanun- 
vericilik və idarəçilik hakimiyyəti orqan- 
larında Azərb. ərazisində yaşayan bütün 
millətlərin nümayəndələri təmsil olunma- 

lidir. Azərb. Milli Şurasının noyabrın 19- 

da qəbul etdiyi “Azərbaycan Məclisi-Mə- 
busanının təsisi haqqında qanun”da da 
Azərb. ərazisində yaşayan millətlərin on- 
ların sayına müvafiq surətdə parlamentdə 
təmsilçiliyi təsbit olunurdu. Həmin qanuna 
əsasən Azərb. parlamentində 21 erməni 
nümayəndəsi təmsil edilməli idi 

Lakin Azərb, Milli Şurasının səylərinə 
baxmayaraq, Bakıda fəaliyyət göstərən 
erməni və rus milli şuraları nəinki parla- 
mentə öz nümayəndələrini göndərmədilər, 
əksinə, parlamentin fəaliyyətə başlamasına 
manc oldular. Onlar 1918 il dekabrın 7-də 
açılan Azərb. parlamentinin ilk iclasında 
iştirakdan imtina etdilər. Ermənilər Azərb. 

parlamentini boykot taktikasını iki aydan 
artıq uzadaraq, yalnız 1919 ilin fevralından 
iclaslara qatıldılar. Ermənilər parlamentdə 
iki fraksiya: 5 nəfərdən ibarət erməni və 6 
nəfərdən ibarət “Daşnaksutyun” fraksi- 
yaları ilə təmsil olunmuşdular, Bu fraksi- 
yaların Azərb. parlamentindəki fəaliyyəti 
göstərdi ki, ermənilərin parlamentdə iş- 
tirakı Azərb. dövlətçiliyinin formalaşma- 
sına, ümumən Azərb, iqtisadiyyatı və mə- 

dəniyyətinin inkişafına, Azərb.-ın ərazi 
bütövlüyünün təmin olunmasına hər vasitə 
ilə manc olmaq, özlərinin “Böyük Ermə- 
nistan” yaratmaq xülyasının təbliği üçün 
yeni bir tribuna əldə etmək məqsədi güd- 
müşdür. 
ERMƏNİ MİLLİ ŞURALARI - Rusi- 
yada fevral inqilabından (1917) sonra 
erməni siyasi təşkilatlarının təşəbbüsü və 
maddi yardımı ilə Azərb.-da yaradılan və. 
fəaliyyət göstərən şuralar, Mazr soyqırı- 
mının (1918) təşkilatçıları, Bakı, Gəncə, 
Şuşa, Naxçıvan, Culfa, Ordubad və digər 
şəhərlərdə, həmçinin Zəngəzurda Azərb, 
əleyhinə fəaliyyət göstərirdilər. Bu məq- 
sədlə terrorçu hərbi dəstələr yaradılmışdı. 

E.miş. həm də ermənilərə təsir göstərən və 

onları səfərbər edən siyasi mexanizm ro- 
lunu oynayırdı. Mart soyqırımı ərəfəsində 
E.miş, və Daşnaksutyun partiyası Azərb... 

da yaşayan ermənilər arasında türk-müsəl- 
man əhaliyə qarşı nifrət təbliğatı aparır, 
çirkin məqsədlərinə çatmaq üçün bütün 
vasitələrdən (adamları aldatmaq yolu ilə ələ 
almaq, hədə-qorxu gəlmək, qəzet və kitab- 
çalar nəşr etdirmək) istifadə edirdilər. 
E.mş Mart soyqırımını 5. Şaumyanın baş- 
çılıq etdiyi Bakı Sovetinin qüvvələri ilə 
birlikdə həyata keçirdilər. 

ERMƏNİ TERRORİZMİ - 19-20 əsr- 

lərdə Qafqazda və indiki Türkiyə ərazi- 
sində, həmçinin ABŞ-da, Avropada, Yaxın 
Şərq ölkələrində meydana gəlmiş silahlı 
erməni təşkilatları və qruplaşmalarının ter- 
ror fəaliyyəti, E.t. beynəlxalq terrorizmin 
tərkib hissəsidir. İdeologiyası milli, dini və 
irqi ayrı-seçkiliyə, təcavüzkar separatizmə, 
türklərə qarşı düşmənçiliyə əsaslanır. 

Erməni terrorizmi nəticəsində Bakıda törədilmiş soyqırımı. 1918 il 

| Е ҹи ERMƏNİ TERRORİZMİ — 0110... ——:7 “€ a 
Termin rəsmən ilk dəfə ABŞ Dövlət De- 

il aylıq bülletenində (1982 il, 

periyasının 
zəifləməsi, Fransa, Rusiya, B.Britaniya və 
digər Avropa dövlətlərinin onu parçalamaq, 
Aralıq dənizinə sərbəst çıxış imkanları əldə 
etmək uğrunda bir-birilə mübarizəsi şə- 
raitində formalaşmışdı. Bu məqsədlə əra- 
zidə yaşayan etnik azlıqlardan, ilk növbədə. 
ermənilərin “Böyük Ermənistan” iddia- 
larından istifadə etmək siyasəti yürüdülür, 
silahlı erməni qruplaşmalarının və si, 
partiyalarının yaradılmasına hər cür hərbi 
maliyyə və siyasi-diplomatik yardımlar 
göstərilirdi. ABŞ hakimiyyəti də Yaxın 
Şərq regionuna nüfuz etmək üçün səylər 
göstərir, bu zamun missionerlik fəaliy- 
yətindən istifadə edirdi, 1810 ildə Boston 
ş-ndə protestant missionerliyini Şərq öl- 
kələrində yaymaq məqsədilə “Amerika bü- 
rosu” yaradılmışdı. Lakin regionda neçə 
illik gərgin fəaliyyətə baxmayaraq, Livanda 
yaşayan iki ermənidən başqa müsəlmanlar, 
yəhudilər və çoxsaylı xristian məzhəb- 
lərindən heç biri protestantlığı qəbul et- 

məmişdi. Büro ermənilərin yardımı ilə 
1921 ildə Beyrut ş.-ndə öz filialını açmışdı. 
Sonra digər Osmanlı şəhərlərində (İstanbul, 
Bursa, Trabzon, Konya, Bitlis, Ərzurum, 
Van və s.) də erməni protestantlarından 
ibarət missioner məntəqələri, kilsələr, dini 
məktəblər yaradılmışdı. 1839 ildə vəziy- 
yətin bu istiqamətdə inkişafından qorxuya: 
düşən erməni qriqorian kilsəsi yaratdığı 
silahlı dəstələrlə dinindən “dönmüş” er- 
mənilərə qarşı mübarizə kampaniyasına 
başlamışdı. “Erməni-amerikan protestant 
təqibi” adını almış bu aksiya zamanı yüz- 
lərlə məktəb, kilsə yandırılmış, minlərlə 
insan qətlə yetirilmiş və həbs edilmişdi. 

19 əsrin 80-ci illərində E.t. siyasi for- 
malaşma mərhələsi keçirirdi, Qısa müd- 
dətdə Ermenakan (1885), Hnçaq (1887), 
Daşnaksutyun (1890) partiyalarının yara- 
dilması və silahlandırılması bu prosesin də 

xarici qüvvələr. tərəfindən himayə edil- 
diyinin əsas göstəricisidir. Sonuncusu Tif- 
lisdə yaradılmış və erməni silahlı-terrorçu 

partiyaları arasında ən uzunömürlisü ol- 

müşdür. Əsas məqsədi silahlı mübarizə və 
üsyan yolu ilə Azərb.-ın Naxçıvan, Zən- 

gəzur, Dağlıq Qarabağ, Anadolunun şm. 

İranın şm--q. ərazilərində “Böyük Erm. 
yaratmaqdır. İlk dövrdə terror aktları Os- 
manlilara xidmət edən ermənilərə qarşı yö- 
nəldilmiş, sarayda kəşfiyyat xidmətini 
rəhbəri Artaşek paşa, iandarm xidmətinin 
başçısı Tiqran paşa və b. qətlə yetirilmişdi. 
Partiyanın 1892 ildə Tiflisdə keçirilmiş 1-ci 

qurultayında türklərə qarşı qətllərin təşkil 
olunması haqqında qərar qəbul. edilmişdi. 
Dünya ictimaiyyətinin diqqətini erməni 
məsələsinə yönəltmək məqsədilə 14-26 
сы Н Arsen Qaro və Babken 
üninin иди altında silahlı-terrorçu 
qruplaşma İstanbulda Osmanlı Beynəlxalq 
Bankını ələ keçirmiş, 150 işçini girov 
götürmüşdü. Bir həftə sürən danışıqlardan 
sonra rus səfiri Maksimovun zəmanəti 
altında bankın binasını tərk edən terrorçular: 
fransız gəmisi ilə Marsel ş.-nə aparılmış- 
dilar, Amerika tarixçisi U.Lakerə görə, 
“erməni terrorçuları 1914 ilə qədərki fəaliy- 
yətləri ilə Birinci dünya müharibəsi ge- 
dişində Türkiyənin ş.-ində öz xalqının ba- 
şına gələn fəlakətlərə təkan vermişlər”. 

20 əsrdə E.t. Rusiya ərazisində də bir 
sıra terror aktları həyata keçirmişdir. Er- 

məni millətçilərinin ideoloyi dayağı və 
silahlı qruplaşmalarının əsas maliyyə mən- 
bələrindən biri olan erməni qriqorian kilsə- 
sinin əmlakının müsadirəsi haqqında çar 11 
Nikolayın qərarına (12 iyun 1903 il) özü- 
nəməxsus cavab kimi 14 oktyabr 1903 ildə 
Hnçaqın terrorçu dəstələri Qafqazda Ru- 

siya ordusunun baş komandanı knyaz Qo- 
litsına sui-qəsd (hücumu gözlədiyinə və 
zireh geydiyinə görə sağ qalmışdı) həyata 

keçirmişdilər. Eyni səbəblərlə 1905 ildə 
Dro Kanoyanın atdığı qumbara ilə Bakı qu- 
bernatoru knyaz Mixail Nakaşidze qətlə 
yetirilmişdi. Daşnaksutyunun 1907 ildə 
Vyanada keçirilmiş növbədənkənar qurul- 
tayında Rusiya məmurlarına qarşı terror 
aktlarının həyata keçirilməsi haqqında 
qərar qəbul edilmiş və həmin ilin 3 iyu- 
lunda Gümrü ş.-ndə gen. Maksud Əlixan- 
Avarlı, onun rus həyat yoldaşı və fay- 
tönçü-əsgəri qətlə yetirilmişdi. 

Erməni terrorçuları onları maliyyə- 
ləşdirməkdən boyun qaçıran iş adamlarına 
və bu qeyri-insani faciələri ifşa edən 
ziyalılarına qarşı da sui-qəsdlər təşkil edir- 
dilər. 15 dekabr 1903 ildə daşnak M. Mi- 
nasyans Moskvada bank sahibi Camqarovu 
qətlə yetirmişdi. İstintaq zamanı aydın 
olmuşdu ki, qatil partiyanın qərarı ilə 
Camqarovu Şuşada qaçırmış və silah gü- 
cünə ondan partiya hesabına 30 min rubl 
keçirəcəyi haqqında yazılı öhdəlik almış, 
öhdəlik yerinə yetirilmədiyinə görə ölümə 
məhkum etmişdi. Oxşar hadisə 22 iyul 
1907 ildə Nyu-Yorkda baş vermişdi. 
B.Ambartsumyan xalça ticarəti ilə məşğul 

olan sahibkar Davşancyanı “Türkiyədə ha- 

kimiyyəti devirmək üçün 10000 dollar 
verməkdən imtina etdiyinə” görə qətlə 
yetirmişdi. 1908 ildə Qahirədə yenilənmiş 
Hnçaq partiyasının görkəmli nümayən- 

Terrorçu daşnakların Qubada törətdikləri 

soyqırım (1918 1) qurbanlarının 2007 ildə 
aşkara çıxarılmış kütləvi məzarlığı (fraqment), 

dələrindən biri, yazıçı Arpiar Arpiuryan öz 
həmvətənlərinin cinayətkar fəaliyyətini 
mətbuatda ifşa etdiyinə görə öldürülmüşdü. 

Ümumiyyətlə, tarixçi C. Libaridyana gürə, 
1904-06 illər ərzində 105 nəfər E.L.-nin 
qurbanı olmuşdur. 

Birinci dünya müharibəsi gedişində rus 
hərbi birləşmələrinə yardım etdiklərinə, 
mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyan qaldır- 
diqlarına görə Anadolunun şərqində (Trab- 
zon, Van, Ərzurum, Ərdahan və 5.) yaşayan 

ermənilər o zamankı Gənc rürklər höku- 

mətinin qərarı ilə Osmanlı imperiyasının 

digər ərazilərinə (əsasən, Suriya və Livana) 
sürgün edildilər (1915). Sürgün zamını 
müqavimət göstərən ermanilər həbs edilə- 
rək edam olunmuş, bir çoxları isə yolda 
aclıqdan ölmüşdülər. Bu hadisəni sonralar 

“erməni genosidi” kimi qələmə verən Daş- 
naksutyun partiyası 9-cu qurultayında 
(1919) qondarma “genosid”də iştirak edən 
şəxslərin qətlə yetirilməsini qərara aldı və 
bu məqsədlə xüsusi əməliyyat planı ha- 
zırladı, Erm. Resp.-nın ABŞ-dakı səfiri 
A.Qaro əməliyyata rəhbərlik üçün yaradıl- 
miş məsul orqanın rəhbəri təyin olundu 
650 nəfərlik siyahıdan 41-i seçildi, müxtəlif 

şəhərlərdə 2-3 nəfərlik mobil terrorçu 

qrupları yaradıldı. Mühacirətdə yaşayan 
türklərin arasına tələbə adıyla yerləşdirilən 
Q.Papazyan məlumatların toplanmasında 
mühüm rol oynadı: Əməliyyatın əsas 
təşkilati mərkəzləri “Çakatamart” (İstan- 

bul) və “Droşak” (Boston) qəzetlərinin 

redaksiyaları idi. Qara siyahıya türk li- 
derlərindən başqa, Azərbaycan Xalq Cüm- 
huriyyəti (AXC) hökumətinin bir sira 
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Ankaranın Esenboğu hava limanında ASALA: 
şkil ип tör: iyi terror haqqında məlumat 

Milliyyət” qəzeti, 8 ayqust 1982) 

rəhbərləri də daxil edilmişdi. Belə ki, Маг. 

soyqırımından (1918) sonra Osmanlı höku- 

mətinin yardım üçün göndərdiyi Qafqaz 
islam ordusu ilə Azərb. ordusunun bir- 

ləşmiş hərbi qüvvələri 1918 ilin sentyab- 
rında Bakını azad edərkən qətlə yetirilmiş 
erməni-daşnak terrorçularının intiqamını 
həmin şəxslərdən almaq istəyirdilər. Nə- 
Нсәдә, 1920-22 illər ərzində AXC-nin 

keçmiş Baş naziri Fətəli xan Xoyski, 
ədliyyə naziri Xəlil bəy Xasməmmədov, 
parlamentin sədr müavini Həsən bəy Ağa- 
yev (hər üçü Tiflisdə), daxili işlər naziri 
Behbud bəy Cavanşir (İstanbulda), Os- 
manlı: hökumətinin keçmiş daxili işlər 
naziri Tələt paşa, Trabzonun keçmiş valisi 
Camal Əzmi, “Təşkilati-məxsusə"nin yara- 
dicisi Bəhaəddin Şakir (hər üçü Berlində), 
Baş vəzir Səid Həlim paşa (Romada) və b, 

qətlə yetirildilər. Bunlardan əlavə, türklərə 
yardım etmiş bəzi ermənilər də 1920 ildə 
İstanbulda öldürüldülər 

20-ci illərin sonlarından 70-ci illərədək 

Ел. özünü türklərə. münasibətdə deyil, 
diaspor daxilində liderlik uğrunda müba- 

rizədə daha çox bünuzə verirdi. 1926 ildə 
Beyrut ş.-ndə yeni yaranmış erməni: mə- 
həllələrinə nəzarət uğrunda mübarizə daş- 
nak V.Vartapedyanın öldürülməsi ilə nə- 
ticələndi, 1929 ildə buna: cavab olaraq 
əvvəl Hnçaqın yaratdığı terror: qruplaş- 
masının siravi üzvü, 1933 ildə isə rəhbəri 
Ağazaryan qətlə yetirildi. Həmin ildə Nyu- 
Yorkda Müq. xaç apostol kilsəsində xid- 
mətə başlayarkən, arxiyepiskop L.Turyan 
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öldürüldü. Sui-qəsdi həyata keçirənlərin 
bəziləri tutularaq ömürlük və uzun- mud- 
dətli həbs cəzasına məhkum edildilər. 

Onlardan alınmış məlumatlara görə, Tur- 

yan həmin ilin 1 iyulunda Çikaqoda ke- 

çirilən sərgi zamanı erməni günü bayra- 
mina xeyir-dua verərkən, 1918-20-ci illər 
Erm, Resp, bayrağının yığışdırılmasını 
tələb etmiş və buna görə də qətlə ye- 

tirilmişdi. Bu hadisə erməni diasporu ara- 
sında parçalanmaya səbəb oldu. Belə ki, 

qətlə yetirilmiş arxiyepiskop sovet haki- 
miyyəti ilə yaxşı münasibətləri olan Eç- 
miədzinin dini hakimiyyətini qəbul edirdi. 
Daşnakların təsiri altında olan kilsələr isə 
1955 ildə onların hakimiyyətini rədd edə- 

rək, Kilikiya katalikosluğunun rəhbərliyi 
altına keçmişdilər. Diaspor daxilində li- 
derlik uğrunda mübarizə Livanda Birinci 
vətəndaş müharibəsi gedişində, 1958 ilin 
may-oktyabr aylarında daha kəskin forma 
almışdı. Daşnaklar və onların rəqibləri 
müharibədən istifadə edərək öz aralarında 

savaşa başlamış, nəticədə müharibədə 
ölmüş 150 ermənidən 40-a yaxını məhz bu 

savaşın qurbanı olmuşdu. 
E.L 1970-80 illərdə özünün növbəti 

yüksəliş mərhələsinə çatmışdı. Diplomatik 
sahədə qondarma “genosid”in intiqamını 
Türkiyədən ala bilməyən erməni diasporu 
yenidən özünün ənənəvi metoduna - terror 

aktlarına qayıtmağa qərar vermişdi. 1972 
ildə Beyrutda Türkiyə səfirliyinin poçt 
qutusu minalanmış, lakin təsadüf nəticə- 

sində ölən olmamışdı. 1973 ildə Türkiyənin 

Los-Ancelesdəki Baş konsulu M.Baydur 

və vitse-konsul B. Dəmir Santa-Barbara ş.- 

ndə 77 yaşlı mühəndis və yazıçı Q.Ya- 

nikyan tərəfindən qətlə yetirilmişdi, Həbs 
olunmuş qatil məhkəməsini türklərə qarşı 
nifrət tamaşasına çevirmək istəsə də, hakim 

buna imkan verməmişdi, Ömürlük həbs 

cəzasına məhkum olunmuş Yanikyan 1984 

ildə ölümündən bir ay əvvəl azad edilmişdi. 

Bu hadisə E:t.-nin təbliği üçün əlverişli 
bəhanəyə çevrilmişdi: Livanda vətəndaş 
müharibəsi gedişində, qısa müddət ərzində 
bir neçə terrorçu təşkilatı, o cümlədən: 

ASALA və ЈСАб yaradılmışdı. 

ASALA (ing. Armenian Secret Army 
for the Liberation of Armenia — Ermənis- 
tanin Azadlığı uğrunda Gizli Erməni Or- 
dusu) 1975 ildə yaradılmış sol təmayüllü 
terrorçu təşkilatdır: mənzil-qərargahı Bey- 
rutda, təlim-məşq bazaları isə Livanda və 

Suriyada yerləşirdi (bax А541.4). Həyata 
keçirdiyi terror aktlarının sayına, əhatə: 
dairəsinə və qəddarlığına görə xüsusilə 
fəqlənirdi. 1982 ildə İsrail-Livan qarşıdur- 
ması zamanı bu ölkədə yerləşən əsas hərbi 

düşərgələrini tərk etmək yyətir 
qalan, 15 iyul 1983 ildə Fransanın | 
aeroportunda həyata keçirdiyi terror 
tından (qətlə yetirilmiş 8 nəfərdən: 
si Türkiyənin, qalanları Qərb ölkəl: 
vətəndaşları idi) sonra isə daxilində par- 
çalanma yaşayan təşkilat iki qrupa ayrıl. 
mışdı. M. Melkonyanın başçılığı altında 
ASALA-RM və A. Akopyanın rəhbərlik 
etdiyi əsas qrup bir-birilə silahlı müba- 
rizəyə başlayaraq çoxsaylı qətllər həyata 
keçirmiş, bu zəmində Daşnaksutyun parti- 

yasının Livanda yaşayan yüksək vəzifəli: 
partiya üzvləri öldürülmüşdü (1985). ABŞ 
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi erməni terror: 
qnıpları haqqında 1984 il hesabatı üzərindən 
məxfilik qrifini götürdükdən (2013) sonra 
məlum olmuşdu ki, Qərbi Avropa ölkələri 
Elt-nə münasibətdə ikili standartlar siyasəti: 
yürütmüşdülər. Belə ki, “bəzi Avropa ölkə- 
ləri türkləri təqib etmək azadlığının veril- 
məsi müqabilində bu ölkələrin yerli vətən- 
daşlarına hücum edilməməsi haqqında 
ASALA ilə razılığa gəlmişdi". 

VCAG (ир. hüstice Commandos against: 
Armenian Genocide — Erməni Genosidinə 
Ədalət Döyüşçüləri) 1975-82 illərdə fəa- 
liyyət göstərmiş terrorçu təşkilat idi (müha- 
fizəkar milliyyətçi təmayüllü olduğundan 
Daşnaksutyunla əlaqələndirilirdi). Məqsədi 
qondarma "erməni genosidi”ni dünya bir- 
liyinə qəbul etdirmək, türklərə qarşı sui- 
qəsdlər törətmək yolu ilə bu “genosid”in 
intiqamını almaq idi. Türkiyənin Fran- 

Türkiyənin Vatikandakı səfirinin qətli 
(1977), Türkiyənin İspaniyadakı səfirinə 
hücum (1978), Türkiyənin Niderlanddakı 
səfirinin oğlunun və Fransada Türkiyənin 
turizm üzrə attaşesinin qətli (1979), Tür- 
kiyənin İsveçrədəki səfirinə hücum (1980), 
Türkiyənin Kanadadakı hərbi attaşesinin 
qətli (1982) ICAG-ın həyata keçirdiyi 
terror aktlarıdır. 1982 ildə Kalifomiya məh- 
kəməsi Türkiyə konsulunu qətlə yetirdiyinə 
görə H.Sasunyanı ömürlük həbs cəzasına 
məhkum etdikdən sonra təşkilat fəaliyyə- 
tini başa çatdırmış, onu ARA əvəz etmişdi, 
Bir çoxları bu təşkilatı /CAG-nin yeni adla 
bərpa olunması kimi qiymətləndirmişlər. 

ARA (ing. Armenian Revolutionary 
Amy - Erməni İnqilab Ordusu) 1983 ildə 
yaradılmış terrorçu təşkilatdır. Məqsədi 
silahlı mübarizə yolu ilə qondarma “erməni: 
genosidi”nin intiqamını almaq olmuşdur. 
Brüsseldə türk diplomatının qətli (14 iyul 
1983), Lissabonda Türkiyə səfirliyinin ələ 
keçirilməsi (27 iyul 1983) və bu zaman bir 
Portuqaliya polisinin, səfirlik əməkdaşla- 
rından birinin arvadının qətlə yetirilməsi, 

” 

şiplomatlardan birinin a 
ması, Vyanada avtomobilini partlatmaqla 
türk diplomatının öldürülməsi (20 iyun 

Вә аләт MT ) noyabr 1984), 
лан (Kana) Türkiyə afriyibinar 
sinin ələ keçirilməsi (12 mart 1985) və bu 
terror aktında yaxalanmış üç erməninin 

məhkum olunmasına cavab olaraq Parisdə 
"Eyr Kanada” aviaşirkətinə məxsus binanın 
ələ keçirilməsi (1986) ARA-nın amansız 
terror ğ 

NAR (ing: Nevv Armenian Resistance — 
Yeni Erməni Müqaviməti) 1977 ildə ya- 

radılmış terrorçu təşkilatdır. Belçikada, 
Fransada, İtaliyada, İsveçrədə türklərə, 
həmçinin ingilis, yəhudi və sovet şirkət- 
lərinə qarşı hücumlar təşkil etmişdir, Bel- 
çikada turizmlə məşğul olan türk şirkətinə 

silahlı basqından (1983) sonra fəaliyyəti 
haqqında məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə, 
ayrı-ayrı vaxtlarda bu və ya digər erməni 
təşkilatının qanadı kimi qısa müddətə mey- 
dana çıxmış çoxsaylı terror qruplaşmaları 
fəaliyyət göstərmişdir: “Erməni Azadlıq 
Cəbhəsi” (1979), “Orli qrupu” (1981), “İn- 
tiharçılar eskadronu” (1981), “Erməni Bir- 
liyi” (1988), “Erməni Azadlıq Hərəkatı” 
(1991), "9 İyun Qrupu” (1991), “Geqaron” 
(2001), “Apostol” (2001) və s. 

Ел, 1970-ci illərdə keçmiş SSRİ əra- 
zisində də fəaliyyətini aktivləşdirmişdi. $ 
yanvar 1977 ildə A.Stepanyan, Z.Baqda- 
saryan və S.Zatikyandan ibarət qruplaşma: 
Moskvada: (metroda, mağazada və “25 
Oktyabr” küçəsində) eyni anda silsilə terror: 
aktları həyata keçirmiş, 7 nəfər ölmüş, 37 
nəfər yaralanmışdı. Hər üç terrorçu həbs 
edildikdən sonra məlum olmuşdu ki, qrup- 
laşma həmin ilin 7 noyabrında (bayram 
günü) Moskvada irimiqyaslı terror aktı hə- 
yata keçirməyi də planlaşdırmışdı. Erm.-ın: 
ozamankı КР MK-nın 1-ci katibi S.Dəmir- 
çiyan və DTK-nın sədri Yüzbaşyanın is- 
tintaq gedişinə yaratdıqları bütün mancə- 
lərə, təzyiqlərə baxmayaraq, 1979 ildə 
SSRİ Ali Məhkəməsi hər üç terrorçunu 
ölüm cəzasına məhkum etmiş və cəza ye- 
rinə yetirilmişdi. Terrorçuların əsas ideo- 
loqu S/Zatikyan erməni diasporunun tanın- 
miş nümayəndəsi, dissident P.Ayrikyanın 
yaxın qohumu olduğu üçün hüquq müda- 
fiəçiləri, Moskva-Helsinki qrupunun bəzi 
üzvləri (məs., akad. A.D. Saxarov) məhkə- 
mə qərarına qarşı çıxaraq, günahlarının 
sübut olunmadığını iddia etmiş, hətta dünya 
ictimaiyyətinin diqqətini bu işə cəlb etmək 
məqsədilə aclıq aksiyası da keçirmişdilər. 

1980-ci illərin sonlarından Ermənistan- 

səmişin avtobusunda (10 avqust 1990 il: 
ilə Az məə dadı 

57 | . yəsində 26 nəfər yaralanmışdı), Əsgəran r-nu, A ilə Azərb.-ın dinc əhalisinə Ҝӧгрб ərazisində әнди ла еттогҜ̆Дап həyata keçirilmiş, portuna gedən avtobusda (30 noyabr 1990 а yetirilmiş, mülki ob- (52 пәбәг həlak olmuş, 11 nəfər yaralan- 
Zərər vurulmuşdu. mişdi), “Ağdam-Şuşa” marşrutu ilə h: 
ni terror aktlarının kət edən avtobusda (14 mart: 1991 ia 

əsasən Erm.-ın nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdı), Xüsusi xidmət orqanları və xarici ölkələr. RF Dağ. Resp--nn Xasavyurt diy si, ya, 
dən bu məqsədlə bölgəyə gəlmiş erməni xınlığında “Moskva-Bakı” sərnişin qata- 
terrorçuları idilər, Məs,, 1983 ildə Parisin rında (30 may 1991 il, 11 nəfər həlak 

terror aktı həyata keçir- olmuş, 22 nəfər yaralanmışdı), “Yevlax- 
miş, buna görə ömürlük həbs cəzasına məh- Laçın” avtomobil yolunun 106-ci: km- 
küm edilmiş V.Qarabedyan Erm. Resp.-nın liyində “UAZ-469" markalı avtomobildə 
və erməni diasporunun Fransa rəsmiləri ilə ( iyun 1991 il: 3 nəfər həlak olmuş, 3 
danışıqları nəticəsində 2001 ildə həbsdən nəfər yaralanmışdı), RF Dağ. Resp.-nın 
azad edilərək Erm.-da rəsmi sığınacaq Temirlau diy. st. yaxınlığında “Moskva- 
almışdı. Fransada 1985 ildə 6 il həbs cə- Bakı" sərnişin qatarında (31 iyul 1991 il: 
zasına məhkum olunmuş digər qatı terrorçu 16 nəfər həlak olmuş, 20 nəfər yaralan- 
M.Melkonyan eynilə Erm. rəsmi dairələ- mişdi), Hadrut r-nu Dolanlar k.-də “QAZ- 

rinin fəal yardımı ilə 1989 ildə azad edilə- 53” markalı avtomobildə (2 avqust 1991 il, 
rək Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərə 4nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdı), 
qatılmış, 1993 ildə Azərb. ordusunun ke- Hadrut r-nu: Şadaxt k. yaxınlığında sərnişin 

çirdiyi uğurlu hərbi əməliyyat nəticəsində avtobusunda (21 avqust 1991 11, 2 nəfər 
məhv edilmişdi. Digər terrorçu, Daşnaksut- həlak olmuş, 10 nəfər yaralanmışdı), “A 
yunun terrorçu qruplaşmalarından biri olan dam-Xocavənd” və “Ağdam-Qaraı 4 
Dro”nun üzvü Q.Markaryan Qarabağ marşrutu ilə işləyən avtobuslarda (8 sent- 

ərazisində terror dəstələrinin yaradılma- yabr 1991 il, birincidə 5 nəfər həlak olmuş, 

sında və silahlandırılmasında fəal iştirak 34 nəfər yaralanmış, ikincidə 6 nəfər həlak 
etmişdi. Parisdə Türkiyə səfirliyinə hücu- olmuş, 36 nəfər yaralanmışdı: ümumilikdə 
mun (1981) təşkilatçısı V.Sislyana 1992 Qaradağlı k.-nin 77 nəfər mülki sakini 
ildə Dağlıq Qarabağda azərb.-lara qarşı terror qurbanı olmuşdu), “Yevlax-Laçın” 
qəddar terror əməliyyatları həyata keçir- yolunda “VAZ-2106” markalı avtomobildə 
diyinə görə “Qarabağ müharibəsi qəhrəma- (26 sentyabr 1991 il: 2 nəfər həlak olmuş, 
nı” adı verilmişdi, 14 nəfər yaralanmışdı), Ağdərə r-nunun, 

Bu illərdə xüsusilə hava və dəniz yol- Sirxavənd k. yaxınlığında "UAZ-469” mar- 
larında, diy. və avtomobil nəql. vasitələ- kalı avtomobildə (19 oktyabr 1991 il, 3 
rində, ayrı-ayrı vətəndaşların şəxsi avto- nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdı), 
mobillərində bir çox terror aktları baş Xocavənd r-nunun, Qarakənd К. yaxınlı- 
vermişdi. Bakıda 106 saylı marşrut avto- ğında “М1-8” helikopterində (20 noyabr 
busunda (1984 il, 1 nəfər həlak olmuş, 3 1991 il, Azərb.-nın görkəmli dövlət və 
nəfər yaralanmışdı), Erm.-ın Spitak r-nu, hökumət nümayəndllərindən, rusiyalı və 
Quqark ş.-i yaxınlığında zəlzələdən zə- qazaxıstanlı müşahidəçilərdən ibarət 19 
rərçəkmiş ermənilərə yardım məqsədilə nəfərlik nümayəndə heyəti həlak olmuşdu), 
Azərb.-dan göndərilmiş İL-76 təyyarəsində ““Şuşa-Laçın" yolunun 4-cü /m-liyində 

(12 dekabr 1988 il, 76 nəfər həlak ol- “ZİL-130” və “Moskviç” avtomobillərində 
muşdu), " Bakı” marşrutu ilə hərə- (26 dekabr 1991 il, 5 nəfər həlak olmuş, 4 
kət edən səmişin avtobusunda (16 sentyabr nəfər yaralanmışdı), Tür.-dan “Krasno- 
1989 il, 5 nəfər həlak olmuş, 25 nəfər ya- veodsk-Bakı” marşrutu ilə üzən sərnişin 
ralanmışdı), Yevlax-Laçın yolunun 105-ci bərəsində (8 yanvar 1992 11, 25 nəfər həlak 
km--liyində “Şuşa-Bakı” marşrutu ilə hə- olmuş, 88 nəfər yaralanmışdı), "Ağdam- 
rəkət edən avtobusda (13 fevral 1990 il: 13 Şuşa” marşrutu ilə uçan “Mİ-8” helikop- 
nəfər yaralanmışdı), “Tərtər-Kəlbəcər” sər- terində (28 yanvar 1992 il: çoxu qadın və 

nişin avtobusunda (11 iyul 1990 il: $ nəfər uşaq olan 44 nəfər həlak olmuşdu), Qazax 
həlak olmuş, 23 nəfər yaralanmışdı), “Tbi- r-nunda "UAZ-469” markalı avtomobildə 
lisi-Ağdam” marşrutu ilə hərəkət edən sər- (22 mart 1992 il: 3 nəfər həlak olmuş, 2 
nişin avtobusunda və “Şamxor-Gəncə” nəfər yaralanmışdı), “KAMAZ-5410” mar- 
avtomobil yolunda, Nadel k. yaxınlığında kalı avtomobildə (28 mart 1992 il, 3 nəfər 
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1918 ildə Bakını erməni işğalınd edərkən şəhid olmuş türk əsgərlərinin 
xatirəsinə ucaldılmış abidə. Bakı. 

həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdı), “Qa- 1283 nəfər yaralanmış, 65 nəfər itkin düş- 
zax-Cəfərli” yolunun 10-cu kn-liyində müşdü), mülki və dövlət obyektlərinə qarşı 
VAZ" markalı avtomobildə (18 aprel törədilən terror hadisələrini Erm. Resp. 

1992 il, 2 nəfər yaralanmışdı), Zəngilan r- Milli Təhlükəsizlik Baş İdarəsi, həmçinin 
nunun Qarançı k. yaxınlığında "UAZ-469” Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat idarəsi 
markalı avtomobildə (20 may 1992 il, 2 planlaşdırmış və maliyyələşdirmişdi. Ter- 
nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdı), 
RF Çeçen Resp, Qudermes diy. st. yaxın 

nda “Kislovodsk-Bakı” səmişin qata- 
a (28 fevral 1993 il: 11 nəfər həlak 

18 nəfər yaralanmışdı), Bakı d.y olmu 
ağzalında sərnişin qatarında (2 iyun 1993 

il: dövlətə külli miqdarda maddi ziyan 
dəymişdi), Hadrut r-nunda “ZİL” markalı 

avtomobildə (30 avqust 1993 il, 2 nəfər 

olmuşdu) və həmin r-nda bir neçə 

gün sonra “QAZ-66” markalı sərnişin 

avtobusunda (4 nəfər həlak olmuş, $ nəfər 
yaralanmışdı), Bakı 4.у. vağzalında "Kis- 

lovodsk-Bakı” səmişin qatarında (1 fevral 
1994 il: 3 nəfər həlak olmuş 
yaralanmışdı), X 

20 nəfər 
əndi ş, yaxınlığında 

İrana məxsus “Herkules” tipli təyyarədə 
(18 тап. 1994 il, 34 nəfər həlak olmuşdu), 
Bakı metropoliteninin “20 Yanvar" st.-nda 
(19 mart 1994 il, 14 nəfər həlak olmuş, 49 
nəfər yaralı Resp, əra- 
zisində "Daqestanskic oqni” d.y. st. yaxın- 

nda "Moskva-Bakı" səmişin qatarında 
prel 1994 il, 6 nəfər həlak olmuş, 3 

anmışdı), Bakı metropoliteninin 
və “Gənclik” st. arasında sərnişin 

qatarında (3 iyul 1994 il, 13 nəfər həlak 

uş, 42 nəfər yaralanmışdı) və s. yer- 

ə, eləcə də ayrı-ayrı mülki şəxslərə 
94 illərdə 1250 nəfər həlak olmuş, 

rorçuların bir çoxu isə Erm.-ın Nairi r-nu- 
nun Lusakert qəs.-ndəki təlim-məşq ba- 
zasında xüsusi terror-təxribat hazırlığı keç- 
mişdilər (məs., Bakı metropoliteninin “28 
May” st.-nda törədilmiş terror aktının ic- 
raçıları olan “Sadval” separatçı ləzgi təşki- 
latının 30 nəfər üzvü 1992 ilin aprel-may 
aylarında həmin bazada hazırlanmışdılar), 

Terrorçuluq fəaliyyəti Erm.-ın dövlət ha- 
kimiyyəti üçün siyasi məqsədlərə çatmaq 

vasitəsinə çevrilmiş, bir çox hallarda isə 
müxtəlif ölkələrdə aktiv fəaliyyət göstərən 
erməni diasporu və lobbisindən maliyyə 
yardımları almaq üçün istifadə edilmişdir. 

Hazırda Azərb. Resp.-nın 2099 ərazisi 
erməni hərbi birləşmələrinin və silahlı 
terrorçu qruplaşmalarının nəzarəti altın- 
dadır. Bu ərazilərdə 900-ə yaxın yaşayış 

məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, 
tarixi əhəmiyyəti olan 9 tikili, 40 min 

muzey eksponatı, 44 məbəd və 9 məscid 
dağıdılmış, 927 kitabxana, 4,6 mİn. kitab 

və nadir əlyazmalar məhv edilmişdir. 
Ümumilikdə, Azərb.-la bağlı 373 terror aktı 

törədilmiş, 2000 n: lən artıq insan həlak 

olmuş, 1705 nəfər yaralanmışdır. 1980-ci 

illərin sonlarından bu günədək Ermənistan- 

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
gedişində 20000 nəfərdən çox azərb. həlak 
olmuş, 100000 nəfərdən çox yaralanmış, 

50000 nəfər müxtəlif bədən 

nəfər əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfər isə 
hələ də əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı 
Xaç Komitəsinin məlumatlarına görə, 439 
nəfər əsirlikdə qətlə yetirilmişdir. 

Erməni diasporu və lobbisinin E.t. ilə 
əlaqələri. Xaricdə ümumi sayı təqr. 5. 
пИп--а çatan ermənilər Livanda və Abxazi. 
yada sayca ikinci, Suriyada və İordaniyada 
üçüncü xalqdır (erməni dili Livanda, ABŞ- 
inKalifomiya ştatında rəsmi dillərdən biri- 
dir). Diaspora xüsusilə 20 əsrin 20-ci 
illərindən sürətlə böyüməyə başlamışdır. 

Hazırda Rusiya Federasiyasında (Şimali 
Qafqaz federal dairəsi və Moskva), Ukr.-da 
(Odessa və Sevastopol), Gürc.-da (Tbilisi, 
Batumi və Axalkalaki r-nu), Bolqarıstanda: 
(Plovdiv), Yunanıstanda (Afina), Livanda 
(Beyrut), Suriyada (Hələb), İsraildə (Qüds), 
Avropa qitəsində (Fransada, Almaniyada, 

İtaliyada, Niderlandda), eləcə də Şimali və 
Cənubi Amerikada, Hindistanda, Avstra- 

liyada, Yeni Zelandiyada, Afrika qitəsində 
(Sudanda, Cənubi Afrika Resp.-nda, Efio- 

piyada), Uzaq Şərq regionunda — Sinqa- 
purda, Birmada, Honqkonqda erməni ic- 
maları vardır. Təkcə ABŞ-da erməni icması 
23 qəzet və јитаја, bir neçə nəşriyyat 

evinə, radio və televiziya kanallarına ma- 
likdir: onların canfəşanlığı nəticəsində 
Erm. Resp. hər il ABŞ-dan orta hesabla 200 
min. dollar yardım alır. 

Erməni diasporunun əsas məqsədi yer- 
ləşdiyi ölkənin siyasi, iqtisadi, mədəni 
həyatında fəal iştirak etməklə, onun daxili 
və xarici siyasətinə təsir göstərmək, erməni 
məsələsinin aktuallığını qoruyub saxlamaq, 
diaspor təşkilatları, eləcə də Erm. Resp. və 
qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” 
(“DQR”) üçün maliyyə vəsaitləri toplamaq, 
Türkiyəyə qarşı qondarma “soyqırımı" id- 
diasını rəsmi səviyyədə tanıtmaq, bu ölkəyə 
və Azərb-.-a qarşı törətdiyi terror aktlarına, 
həmçinin irəli sürdüyüərazi iddialarına don 
geyindirməkdir. Məs., Osmanlı imperiya- 
sında "ermənilərin kütləvi: şəkildə: qətl 
edilməsi” (“soyqırımı” ifadəsi İkinci dünya 
müharibəsi bitəndən, yəhudilər bu sözü ilk 
dəfə işlətdikdən sonra istifadə olunmağa 
başlanmışdır) haqqında ilk qətnamə layi- 
həsi ABŞ Konqresinə 1924 ildə təqdim 
olunmuşdu. Birinci dünya müharibəsindən 
sonra erməni diasporu daha çox ABŞ-da 
aktiv fəaliyyət göstərmiş və bu fəaliyyətin 
əsas məqsədi ABŞ-ın yeni yaranmış 
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə siyasi, iqtisadi, 
diplomatik əlaqələr qurmasına maneçilik 

törətmək olmuşdu. Bu işlə məşğul olmaq 

alaraq əlil olmuşlar. Münaqişə dövründə = 
4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357. 

üçün “Lozanna müqaviləsinə qarşı Ame- 
rika komitəsi” ("American committce op- 
posed (0 (he Lausanne Trcaty”) adli lobbi 
qrupu yaradılmış və tərkibinə Amerika 
erməniləri ilə yanaşı, dini liderlər, Konqres 
və müxtəlif xeyriyyə təşkilatlarının üzvləri 
daxil edilmişdi. Bu qrup Senatda özünə bir 
neçə tərəfdar toplaya bilsə də, ABŞ Dövlət 
Departamenti 1927 ildə Türkiyə Cümhuriy- 
yətini rəsmən tanımış, Senat isə bir il sonra 
qərarı təsdiqləmişdi. Һм. 
Ermənilərin İkinci dünya müharibəsindən 

sonra yaratdığı "Evsiz Ermənilər üzrə 
Amerika Komitəsi” (“American Na- 
tional Committee for Homeless Arme- 
nians") ABŞ-a mühacirət kvotalarını tən- 
zimləyən “Conson-Rid immiqrasiya ak- 
n"nin (1924) qəbulundan sonra ermənilərin 
Amerikaya mühacirətini təşkil etmək məq- 
sədilə qurulmuş və 25000 erməninin bu 
ölkəyə köçərək yerli cəmiyyətə adaptasiya 
olunmasına şərait yaratmışdı. 

Erməni diasporunun əsas fəaliyyət sa- 
hələrindən biri dünyanın müxtəlif yerlə- 
rində Ел,-п/ dəstəkləmək, ona maliyyə 
yardımları göstərmək, həyata keçirdikləri 

terror: aktlarına: bəraət: qazandırmaqdır. 
1918 ildə Daşnaksutyun bu məqsədlə “Er- 
mənistanın Müstəqilliyinə Dəstək üzrə 
Amerika komitəsi” (“American Committee 
for the İndependence of Armenia – ACİA) 
adlı lobbi təşkilatını yaratdı. 1972 ildə isə 

daşnaklara qarşı çıxan, yürütdüyü siyasə- 
ti bəyənməyən diaspora nümayəndələri 
“Amerikanın Erməni Assambleyası"nı 
("Armenian Assambiy of America – AAA) 

yaratdılar, AAA-nın təsisçiləri “C. Vaşin- 
qton Un-tinin erməni əsilli iki prof:-u — 
Stiven Müqar (Stephen Mugar) və Hirayir 
Hovanyandır (Hirair Hovanian). Hazırda 
"Amerika Erməni Milli Komitəsi” (Ar- 
menian National Comittee of America, 
ANCA: ACİA-nın sonradan dəyişdirilmiş 
adı) və AAA ayrı-ayrılıqda fəaliyyət gös- 
tərir. Hər ikisinin mənzil-qərargahı Va- 
şinqtonda yerləşir və Yerevanda, Xankən- 
dində nümayəndəlikləri vardır. ANCA 

ABŞ-ın 25 ştatında 45 filiala və iki (q.-də 
Olendeyl (Kalifomiya), ş.-də Utertan (Mas- 
saçusets) ş.-ndə) regional ofisə malikdir. 
Aylıq "Zaqafqazye: xronologiya” јигпаһа 
dərc edir, “Hairenik” və “Armenian vvcek- 
İy" qəzetləri ilə yaxın əlaqələrə malikdir. 
Daşnaksutyunun həftəlik “Azbarez” fumalı 
da var, AAA 3,5 min. dollarlıq illik büdcəyə 
malikdir və sıralarında 10000 üzvü birləş- 
dirir. Beverli Hillzdə (Kalifomiya) regio- 
nal, Nyu-Yorkda isə BMT ilə bağlı mə- 
sələlərlə məşğul olan ofisi fəaliyyət gös- 
tərir. Kütləvi informasiya vasitələrindən 

“Massis VVeekly”, “Armenian Liberty", 
"Snark Nevv Ageney” və “Armenian Neyv” 

Erməni diasporu və İobbisinin fəaliyyəti 
nəticəsində Ermənistan- Azərbaycan Dağ- 
hq Qarabağ münaqişəsinin başladığı ilk 
illərdə ABŞ yalnız ermənilərin mövqeyini 
əks etdirən məlumatlar almışdır. Nəticədə, 
ABŞ hökuməti Erm--ı 1991 ilin dekab- 
rında, Azərb.-r isə 1992 ilin fevralında 
tanımışdır. Erməni lobbisinin əsas vəzifə- 
lərindən biri də qondarma “DQR”-in rəs- 
mən tanınması və ona birbaşa maliyyə 

yardımlarının göstərilməsinə nail olmaqdır. 
Bu məqsədlə 1990-94 illər ərzində ABŞ- 
da 10 min.-larla dollar həcmində vəsait 
toplanıb Erm.-a göndərilmişdir. Daşnak- 
sutyun və ANCA bu illərdə müxtəlif öl- 
kələrdən yüzlərlə muzdlu terrorçu dəstə- 
lərini maliyyələşdirib Erm.-a və işğal olun- 
müş Azərb, ərazilərinə çatdırmış, həmçinin 
erməni ordusu və digər silahlı birləşmələri 
üçün silah-sursat almışdır. Erməni lobbisi 
ABŞ hökumətinin qondarma resp.-ya bir- 
başa maliyyə yardımları ayırmasına nail 
olmuş, yardımın göstərildiyi illər ərzində 
Erm. Resp. və separatçı rehim birlikdə 100 
mİn.-larla dollar həcmində vəsait almışdır. 

Erməni diasporu 1992 ildə ABŞ Kon- 
qresində “Azadlığa dəstək aktı"na (“Егее- 
dom Support Act”) 907-ci düzəlişi qəbul 
etdirmişdir. Bu sənəd keçmiş sovet respub- 

likalarına iqtisadi-maliyyə yardımlarının 
edilməsini nəzərdə tutsa da, erməni lob- 
bisinin səyləri nəticəsində həmin düzəliş- 
dən sonra Azərb. Resp.-na ABŞ hökuməti 

tərəfindən hər hansı iqtisadi yardımın gös- 
tərilməsi qadağan olunmuşdur. Düzəlişə 
səbəb kimi Azərb. Resp.-nın Erm.-ı və 
"DQR”-i blokadaya alması göstərilir, lakin 
Erm. Resp.-nın Naxçıvan Muxtar Resp.-nı 
blokadada saxladığı faktı sənəddə əksini 
tapmır. “Blokada” termini yaranmış vəziy- 

yəti düzgün əks etdimir. Çünki Erm. Resp. 
İran İslam Resp, və Gürc. Resp. ilə sıx 
iqtisadi əlaqələrə malikdir və onların va- 
sitəsilə dünya bazarlarına çıxış əldə etmək 
imkanı var, Düzəliş qəbul olunan zaman 

ABŞ-da Azərb. Resp.-nın səfirliyi mövcud 
olmamış və ölkənin mövqeyi öyrənilmə- 
mişdi. 2001 il 11 sentyabr terror hadisə- 
sindən sonra Azərb.-ın beynəlxalq terro- 

rizmlə mübarizədə dəstəyini təmin etmək 
məqsədilə, həmçinin Azərb. Resp.-nın və 
bu ölkədəki Azərbaycan-türk diasporunun 
çoxsaylı müraciətlərindən sonra ABŞ Kon- 
qresi prezidentə düzəlişin hüquqi qüvvəsini 
dayandırmaq səlahiyyəti vermişdir, Həmin 
tarixdən hər il ABŞ Prezidenti bu səla- 
hiyyətindən istifadə edir. 

ERMƏNİ TERRORİZMİ 

Avropa ölkələrində "erməni soyqırı- 
mi"nin tanıdılması erməni diasporunun və 
Tobbisinin əsas fəaliyyət istiqamətidir. Bu 
məqsədlə “Ədalət və Demokratiya naminə: 
Avropa Erməni Federasiyası" (ƏDAEF) və 
“Ermənistanın Avropalı Dostları” təşki- 

latları yaradılmışdır. ƏDAEF-in məqsədi 
Avropa in-tları və Avropa İrtifaqı daxi- 
lindəki erməni icmaları arasında vasitəçi 
rolunu oynamaq, həmin institutlar daxi- 
lində icmaların mövqelərini təbliğ etmək, 
Erm. Resp, ilə bağlı siyasi və stratc?i mə- 
salələrin Avropa İttifaqında daha yaxşı 
anlaşılmasına nail olmaq və s.-dir. Bu günə 
qədər İttifaqa üzv 28 ölkədən 10-u (Bel- 
çika, Kipr, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, 
İtaliya, Litva, Niderland, Polşa, İsveç) 
qondarma “soyqırım”ı tanımışdır. Erməni 
diasporu və lobbisi Fransa Resp.-nda xü- 
susilə yaxşı təşkilatlanmış və aktiv 
yət göstərir. Onlar Patrik Devadiiy 
Eduard Balladur (1903-95 illərdə Fransa- 
nın Baş naziri) kimi erməni mənşəli fransiz 

siyasətçiləri ilə sıx bağlıdırlar, Ölkədə 500 
min erməni mənşəli fransızın dəstəyinə 
arxalanan “Fransanın Erməni Təşkilatla- 
rının Koordinasiya Şurası” ("Conseil de 
Coordination des Organisations Armc: 
nicnnes de France”) fəaliyyət göstərir. Bu 
fəaliyyət nəticəsində Fransa nəinki “soy- 

qırımı” tanımış (29 yanvar 2011 il), həm- 
çinin 2012 ilin yanvarında “soyqırımı"n 
inkarını cinayət hesab edən qanun qəbul 
etmişdir, qanuna əsasən, onu inkar edənlər 
üçün 1 il həbs cəzası və 45000 avro cərimə 
nəzərdə tutulur 

Rusiya Federasiyası dünyada ən böyük 
= 2,5 min.-luq erməni icmasını malikdir. 

Onlar, əsasən, Moskva ş.-ndə, Krasnodar, 

Stavropol diyarlarında və Rostov vil.-ində 
kompakt şəkildə yaşayırlar. "Rusiya Er- 
mənləri İttifaqı” (REİ) Rusiya ermənilərini 
ətrafinda birləşdirən ən böyük təşkilatdır 
(16:6.2000). Ölkənin 63 vil., diyar və resp.- 
nda REİ-nin regional şöbələri mövcuddur 
Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqaməti Erm. 
Resp.-na və Dağlıq Qarabağdakı separatçı 
relimə iqtisadi-maliyyə yardımlarının gös- 
tərilməsidir. Bu yardımlar Rusiyanın döv- 
lət strukturları, həmçinin ölkədə 
erməni mənşəli iş adamları vas 

aşayan 
ləh 

keçirilir. Diaspora müxtəlif dövlət idarələri 
yata: 

və nazirliklərdə, eləcə də RF Federal Məcli- 

sində sıx əlaqələrə malikdir кә onların vasi- 
təsilə Erm. Resp.-nın siyasi, iqtisadi, hərbi 
maraqlarına cavab verən bir sıra layihələrin 
həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. 
Erməni diasporunun əksəriyyət etibarilə 

milli, irqi və dini ayrı-seçkilik, türk düş- 
mənçiliyi ideyalarına əsaslanmasına bax- 
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mayaraq, diasporun ayrı-ayrı vaxtlarda 

ermani siyasətçilərinin həqiqi simasını üzə 
çıxaran, terrorçu fəaliyyətlərini ifşa edən 
bir sıra nümayəndələri də vardır. Onlardan 
biri erməni mənşəli Amerika yazıçısı Ar- 
men Melikyandır. O, 2002 ildə ABŞ höku- 

məti tərəfindən Erm.-a göndərilərək orada 
erməni ədəbiyyatının epik ənənələrini təd- 
qiq etmiş və nəticədə "Vingerland səya-: 
һән” adlı roman yazmışdır, 2011 ildə Erm. 
Resp.-nın xüsusi xidmət orqanları tərəfin- 
dən kitabın əlyazması ələ keçirilmiş və 
bundan sonra müəllif təqiblərə məruz qala- 
raq ölkədən qaçmağa məcbur olmuşdur, 
ABŞ-da kitab tamamlanmış və müxtəlif: 

müsabiqələrdə 11 ədəbiyyat mükafatına 
layiq görülmüşdür. Əsər hazırda Erm. 
Resp.-nda və qondarma “DQR”-də mövcud 
olan ekstremist, terrorçu-təxribatçı reyim- 

ləri ifşa edir. A. Melikyan diasporun digər 
nilmayəndəsi - Stokholm ş.-ndə yaşayan və 
Xocalı soyqırımına görə Azərb.-dan üzr. 
istəyən Vahe Avetiyanla yaxın münasibət- 
lərə malikdir. 

Əd: Kəngərli Q. Erməni lobbisi Azətbay- 
сап faciəsi, B., 1992: Hardan gəldik, hara gedirik 
Xatirə, müsahibə və müxtəlif sənədlər. B., 1993: De: 
pörtasiya: Azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki 
tarixi-etnik torpaqlarından deport В. 1998, 
Артамонов И.Терроризм. Способы предотира 

una, M. 2002: Seyid 
zadə О. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müs. 
təqilliyə aparan yollar. B., 2004, КинросеЛ.Рас 
саети унадоҝ Османсков империн. М. 2005 
“ERMƏNİ VİLAYƏTİ” - Şimali Azərb.-ın 
Rusiya tərəfindən işğalı başa çatdıqdan 
sonra çar hökumətinin Naxçıvan və İrəvan 
xanlıqlarının ərazilərində yaratdığı inziba 
idarə vahidi, 1 Nikolayın (1825-55) 1828 il 
martın 21-də verdiyi fərmanı ilə həmin 
xanlıqların ərazilərində yaradıldı. Vil. ida- 
rəsi rəis, iki rus müşavir (polis və maliyyə 
üzrə), iki iclasçı-assessordan (biri azərb., 
digəri erməni icmasından) ibarət idi 
Evv.”-nin yaradılmasında məqsəd Rusi- 

yaya xidmətləri müqabilində ermənilərə 
ərazi bazasını” təşkil etmək və Azərb.-ın 

Rusiya tərəfindən işğal olunmuş torpaqları 
ilə Osmanlı imperiyası arasında “xristian 
səddi" çəkmək idi, Çar tərəfindən 1840 il 
aprelin 10-da təsdiq olunmuş “Zaqafqaziya 
diyarının idarə olunması üçün təsisat” adlı: 

qanununa uyğun olaraq “E.v.” ləğv edildi, 
İrəvan və Naxçıvan qəzaları (Gürcüstan- 
"merxtiya quberniyası tərkibində) yaradıldı 
ERMƏNİ YAZISI - fonetik yazı Mesrop: 
Maştos tərəfindən təqr. 405-406 illərdə 
tərtib edilmişdir. E.y. xristianlığın yayıl- 
mas, ilə əlaqədar olaraq meydana gəlmiş- 
dir. Mənbəyi və prototipinin xarakteri 
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dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir. İstiqamə- 
tin soldan sağa olması, sait səslərin işa- 
rələrinin sayı, hərflərin ayrı yazılması və 
onların rəqəm mənasını verməsi yunan 
fonetik yazısının təsiri hesab edilir. Daniil 
və arami yazılarından, pəhləvi kursivindən 
də istifadə edildiyi ehtimal olunur. Əvvəllər 
36 hərfdən ibarət olmuşdur. 12 əsrdə əlif- 

baya “Р”, “о”, daha sonralar isə "u” hərfləri 
əlavə edilmişdir, E.y.-nın hərfləri ərəb rə- 

qəmlərinə keçənədək həmçinin say məna- 
sını ifadə edirdi. Müasir E.y. 39 hərfdən 

ibarətdir, Qrafikası tarixən xeyli dəyişikliyə 
uğramışdır: əvvəllər çıxıntılı cizgiləri olan 
hərflər tədricən dəyirmi formasına düşərək 
sürətli yazı şəklinə salınmışdır. 
ERMƏNİLƏR (özlərini ha y adlandırır- 
lar) - millət, Ermənistanın əsas əhalisi, Er- 
mənistanda sayları təqr. 3 mİ.-dur. Ümumi 
sayları təqr, 8 mln. nəfərdir (2016). Ermə- 

nistan sərhədlərindən kənarda, o cümlədən 

Azərb.-da (əsasən, Qarabağın dağlıq hissə- 
sində təqr. 120 min: 2009), Gürcüstanda 

(168 min, 2014), Rusiyada (1,2 mİn.: 
2010), Fransada (450 min), ABŞ-da (1 

min.) və s. yaşayırlar. Erməni etnosunun 
mürəkkəb etnogenetik proseslərlə müşayiət 
olunan təşəkkül prosesi, o cümlədən onun 
tərkibinə müxtəlif etnodil qruplarının daxil 
olması ilə əlaqədar erməni dilinin bir- 
birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən ş. 
və q. variantları formalaşmışdır. Erməni 
dilinin çox sayda dialekt və şivəsi (Ye- 

revan, Tbilisi, Qarabağ, Van, İstanbul və s.) 

var, Çoxəsrlik türk və İran təsiri erməni 

dilində böyük türkizm və farsizm qatlarının 
formalaşmasına səbəb olmuşdur. 

Dindarları, əsasən, Erməni Apostol kil- 
səsinə mənsub xristianlardır. Xristianlıq 
rəsmən Albaniya (Qafqaz) və Gürcüstan ilə 
eyni vaxtda - 4 əsrin əvvəlində qəbul olun- 
muşdur. Bundan başqa, E.-in bir hissəsi 
katolik kilsəsinə mənsubdur, katoliklərin 

çoxu Livan, Suriya və Gürcüstanda yaşayır. 
Dindarlar arasında islamı qəbul. etmiş, 
əsasən, Türkiyə və RF-nin Krasnodar di- 

yarında yaşayan E. (həmşinlər) xüsusi qrup 
kimi seçilirlər. 

Erməni etnosunun erkən tarixi E.-in ilk 

vətəni olan Cənub-Şərqi Avropa ilə bağ- 
lıdır. Protoerməni dilinin daşıyıcıları e.ə, 
13-9 əsrlərdə Balkan y-a-ndan Kiçik Asi- 

yaya köç etmiş və sonralar Melitena kimi 

tanınan vil.-də məskunlaşmışlar. Azlıq təş- 
kil edən, dillərinin özəyini saxlamaqla di- 

gər dillərdən külli miqdarda alınma söz 
mənimsəyən protoermənilər Kiçik Asiyada 
yaşayan urartulular, hurrilər, luviyalılarla 
qaynayıb-qarışmışlar. Beləliklə, protoer- 
məni dilinin daşıyıcıları olan azsaylı hind- 

dillərini saxlamaqla yerli hind-avropalı / 
əhali — luviyalılarla qaynayıb-qarışmaşı: 
nəticəsində erməni etnosu formalaşmışdır, 

Sonralar Kiçik Asiyanın ş. hissəsində 

məskunlaşmış E. müxtəlif dövlətlərin tər- 
kibinə daxil idilər. 387 ildə Ermənistanın 
Bizans və Sasani imperiyaları arasında bö- 
lüşdürülməsindən sonra Е.-1п Şərqi Ana- 
dolu hüdudlarından miqrasiyası artdı, Bu 

proseslər Ön Asiyada ərəb ağalığı (7-9 əsr- 
lər), sonra isə Səlcuqilər dövrlərində (11- 

12 əsrlər) daha da sürətləndi. E.-in kütləvi 
miqrasiyası nəticəsində Suriya, Misir, Bi- 
zans, Mərkəzi Avropa, İran və Hindistanda 
erməni koloniyaları meydana gəldi. Rusi- 
yada Е. 18 əsrdən etibarən Moskvada, 
Sankt-Peterburqda, Don çayının aşağı axa- 
rında, Həştərxanda yaşayırdılar. 

E.-in Cənubi Qafqaza kütləvi köçü 19: 

əsrin əvvəllərinə – Rusiya-İran, Rusiya- 
Türkiyə müharibələri nəticəsində bu regio- 
nun Rusiya imperiyasına birləşdirildiyi 
dövrə aiddir. Qeyd olunmalıdır ki, ermə- 
nidilli əhalinin kiçik qrupları Qarabağın 
dağlıq ərazilərində 19 əsrədək yaşamışlar. 
Lakin tədqiqatçılar arasında geniş yayılmış: 
fikrə əsasən, onlar müəyyən səbəblərdən 

erməni dilinə keçmiş xristian alban tay- 
falarının nəsilləri idilər. Dağlıq Qarabağ 
kəndlilərinin xristianlığaqədərki inanclarını: 
araşdıran İ.Petruşevski yazırdı: “Qarabağın 
erməni kəndliləri ilə onlara qonşu olan 
oturaq və yarımköçəri türklərin inancları 

ümumiyyətlə oxşardır. Onların quruluşu, 
xüsusilə də ziyarətgah terminologiyaları, 
ayinləri eynidir”. Bu, Petruşevskinin fik- 
rincə, ictimai-təsərrüfat həyatının və tarixi 
inkişafın ümumi şərtlərini təsdiqləyir. 

E.-in Cənubi Qafqaza əsas axını Ru- 
siya-İran müharibəsindən (1826-28) və 
Azərb.-ın Rusiya imperiyası ilə İran ara- 
sında bölüşdürülməsini nəzərdə tutan Türk- 
mənçay müqaviləsinin (1828) bağlanma- 
sından sonra başladı. 1828 ildə imperator 
T Nikolay Şimali Azərb.-ın İrəvan və Nax- 
çıvan xanlıqları əsasında "Erməni vilayə- 
tinin” yaradılması haqqında fərman im- 
zaladı, Bu fərmanın həyata keçirilməsi 
nəticəsində regionun etnik tərkibində ciddi 
dəyişikliklər baş verdi. Əsasən, azərb.-lar- 
dan ibarət müsəlman əhalinin çox hissəsi 
məhv edildi, yaxud Türkiyə və İrana kö- 
çürüldü. Erməni vil. adlandırılan ərazidə: 
yalnız 2 il (1828-30) müddətində E.-in sayı 
təqr, üç dəfə artdı. E.-i öz hüdudlarına cəlb 
etmək məqsədilə Rusiya hökuməti onları 6 il 
müddətinə vergilərdən, 3 il müddətinə tor- 

paq mükəlləfiyyətindən azad edir, pul vəsaiti 

çoxəsrlik birgə yaşayışları nəticəsində E. 
bu xalqların, xüsusilə Anadolu və Azərb. 
türklərinin ənənəvi mədəniyyətlərinin bir 
çox elementlərini mənimsəmişlər, E.-in 
əsas məşğuliyyətləri əkinçilik və köçəbə 
muldarlıqdır. Toxuculuq (yun, ipək), tikmə, 
keramika istehsalı, mis və gümüş (döymə, 
şəbəkə üsulu, savadlama) emalı, daş üzə- 
rində oyma inkişaf etmişdir. Bəzi sənət 
sahələrinin, o cümlədən xalçaçılığın inki- 
şafi qonşu xalqların, əsasən, azərb.-ların 
güclü təsirinin və onlardan mənimsəmənin 
nəticəsidir, 

E.-in ənənəvi evlərinin ən qədim tipi 
kvadrat planlı, pəncərəsiz, daş divarlı, 
dirəklər üstündə üzəri torpaqla örtülmüş 
taxtadan yalançı günbəzli, mərkəzində ocaq 
və bacası olan yerüstü, yaxud yarımqazma 
evlərdir (qlxatun). Bəzi r-nlarda yaşayış və 
təsərrüfat hissələri bir dam altında, digər- 
lərində (nisbətən isti r-nlarda) ayrı-ayrı 

yerləşirdi. Qlxatunda E.-in “tonir” adlan- 
dirdiqları, Ön və Mərkəzi Asiyada, həm- 
çinin Qafqazda geniş yayılmış, döşəməyə 
bərkidilmiş gil soba və buxarı olurdu. 19: 
əsrin son rübündən etibarən iki və dörd- 
yamaclı kirəmit damı olan bir yarım, yaxud 
ikimərtəbəli evlər tikməyə başlamışlar. 

E.-in ənənəvi geyimləri adından və 
ayrı-ayrı elementlərindən göründüyü kimi 
mənimsənilmə nəticəsində qonşu xalqların 
ənənəvi geyimləri ilə bir çox ümumi xü- 
susiyyətlərə malikdir. Ənənəvi kişi və 
qadın geyimlərinin əsasını qısayaxalıqlı 
köynək (şapik) və şalvar təşkil edir. Köy- 
nəyin üstündən arxalıq (türk. arxa — bel, 
kürək sözündən), düyməsiz qısa gödəkçə 
(baçkon) geyinirdilər. Qadınların geyimi 
yan tərəflərində xiştəyi olan uzun köynək 
(xalav), aşağısı bafta və qızılı saplarla na- 
xışlanmış şalvar (poxan) idi, Baş geyimləri 
kişilərdə xəz, keçə, yaxud toxunma papaq, 
qadınlarda üstdən bəzəkli çənbər qoyulan 
örtük olmuşdur. 19 əsrin sonlarından bu tip 
geyimlər tədricən avropasayağı geyimlərlə 
əvəzlənmişdir. 

E.-in ənənəvi yeməklərinin əsasını taxıl 
məhsulları təşkil edir. Buğda (əvvəllər 
arpa) unundan tonirlərdə Yaxın və Orta 
Şərqdə geniş yayılmış lavaş bişirirlər. 
“Lavaş” ади etimoloği baxımdan ilkin 

mənası dənli bitkilərdən qida növü olan, 
sonralar isə dairəvi formada bişirilmiş un 
məmulatlarını ifadə edən qədim türkcə 

(şaşlık), küftə 
bişirirlər. Süd məhsullarından tuluqda 
yetişdirilmiş qoyun və keçi pendiri (E. onu 
türk.-dən götürülən motal sözü ilə adlan- 
dinrlar), matsun (qatığın ermənicə adı), 
xovkul (süzmə ilə çürüdülmüş südün qa- 
rışığından: hazırlanan məmulat), ankaş 
füzlü süddən pendir, “gözcüklü” (də - 
1814) pendir) və s. yayılmışdır. 

E.-in folkloru müxtəlif: ianrlıdır: na- 
ğillar, mahnılar, eposlar, Kükla və kölgələr: 
teatrlarının müxtəlif növləri mövcud ol- 
müşdür. Ənənəvi mahnılarına əmək nəğ- 
mələri — kişilərin əkinçiliklə bağlı nəğ- 
mələri (cütçü (Orovel), əkin, taxıldöymə, 
məhsul yığımı nəğmələri) və qadınların ev 
işləri və əkinçiliklə bağlı nəğmələri (ta- 
xilüyütmə, yağçalma, üzüm yığımı, həl- 
laclıq, əyirmə, toxuculuq nəğmələri) ан 
Е.Ап aşıq poeziyası və musiqisi ayrı-ayrı 
Yanrların və müsiqi alətlərinin (saz, tar, 
kamança) adından da göründüyü kimi 
türklərdən mənimsənilmişdir. E.-in aşıq 
mahnıları formasına və yanrdaxili bölmə- 
lərinə görə Şərqin qəzəl, dübeyt, müxəm- 
məs, divani, qoşma, şərqi və s. şeir üslubu 
ilə sıx bağlıdır. Ənənəvi musiqi alətləri 
ümumşərq mənşəlidir və terminologiyasına 
görə Azərb. və İran xalqlarından götürül- 
mədir. Belə musiqi alətlərinə saz, tar, ka- 
mança, ud, tütək, zuma, dəf, nağara aiddir. 

94: Севаҝ T. Месроп Малтон, Созданис. 
арманскик miciuiğı н словосности, Epenan, 1962: 
Әтимологиҹескид словары тзоркских silikon (s 7 
томах), M., 1974-2003: ОлкдероггеДА, Hi 
историн армано-жфнопских casıci (алфавит 
Маипона) // Древниһ Восток, Сб. 1. М. 1975: 
Историк армхнского иарола. С древиспизих ире- 
мен до иминх inci, Ерсван, 1980, Армхнс, Серих 
“Народы. и кулмуры", М. 2012: Гусевн- 
зад PA. Канказ и арманс. Б. 2014, 
ERMƏNİSTAN (Hayastan), Erməni- 
stan Respublikas, (Hayastanı Han- 
rapedutyun). 

Ümumi məlumat 
Asiyanın c.-q. , Cənubi Qafqazda 

dövlət. Sah. 29.7 min /m?. Əh. 2,9 mln. 
(2016). Paytaxtı mərz statusuna malik Ye- 
revan ş.-dir. Rəsmi dil erməni dili, pul va- 
hidi dramdır. İnzibati cəhətdən 11 mərzə: 
bölünür. 

E, BMT-nin (1992), MDB-nin (1991), 
ATƏT-in (1992), BVF-nin (1992), ÜTT- 
nin (2003) üzvüdür. 

Dövlət quruluşu 

Е. unitar dövlətdir. Konstitusiyası 5.7, 
1995 ildə qəbul edilmişdir (2005 və 2015 
illərdə düzəlişlər edilmişdir). İdarəctmə 
forması parlament resp.-sıdır, Dövlət baş- 

çisi 7 il müddətinə parlament tərəfindən 

seçilən (bir dəfə yenidən seçilmək hüququ 
ilə) prezidentdir, 

Qanunverici hakimiyyəti bimpalatalı 
Milli məclis (131 deputat proporsional seç- 
ki sistemi üzrə 5 il müddətinə ümumxalq 
səsverməsi ilə seçilir) həyata keçirir. 25 
yaşı tamam olmuş, seçkiyə qədər E.-da ən 

azı 5 il daimi yaşamış Е. vətəndaşı deputat 

ola bilər. 
İcraedici hakimiyyəti hökumət həyata 

keçirir. Prezident parlament seçkilərində 
qalib gəlmiş partiyanın, yaxud partiya 
blokunun namizədini Baş nazir təyin 
edir, Silahlı qüvvələr hökumətə tabedir, 
Baş nazir müharibə zamanı silahlı qüv- 
vələrin ali baş komandanıdır. 

E.-da çoxpartiyalı sistem mövcuddur: 
Ermənistan respublikaçılar partiyası, Ermə- 

nistan xalq partiyası və s. 

Təbiət 

Relyef, E. dağlıq ölkədir. Ərazinin 
9076-dən çox hissəsi dəniz səviyyəsindən 
— 
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əz baş vermiş zəlzələlər xeyli dağıntılara sə. 
БЕЛ) bəb olmuşdu. Resp. ərazisində mis, mis- 

| Sahəsi, (| Əhalisi, zi molibden, apatit-maqnetit, qızıl filizləri, 
| hədn | mink? | min əyər: nün daşduz, bentonit və odadavamlı gillər, ti- 
İAraqatson 1318 İAştarak kinti, üzlük daşı materialları və s. yataqlar, 

 Gehurkünik 3655 
İkotayk 2100 
поп İ sət 
Sünik | 4505 

İşinik | 269 
İ Tavuş | 3120 
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Razdan 
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İcevan 
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19,0 İYerevan 

1000 in-dən artıq yüksəkdədir. Orta hünd. 
1800 /x-dir. Ən hündür zirvəsi Araqats 4. 
(4090), ən alçaq yeri Debed və Araz çay- 

sindədir (380 nn). Relyefini qını 
r, vulkanik yaylalar, 

platoları və akkumulyativ düzənliklər təşkil 
edir. Şm.-ş--ini Kiçik Qafqazın silsilələri 

larınınd 
şıqlı-q ava 

mərkəzi hissəsini vulkan mənşəli Ermənis 
ı çuxurlar, c, hissəsini 

miş, səthi dərin dərələr şə- 

bəkəsi ilə parçalanmış Zən 
ur. Araz çayının orta axınında 800-1000 
yüksəklikdə Ararat düzənliyi yerləşir 

şeoloyi quruluş və faydalı qazıntılar, 
E, ərazisi Alp-Himalay mütəhərrik qurşa- 
ğının Pireney-Əlburz qolunda yerləşir. 
Geol. quruluşu mürəkkəbdir. Burada Kem- 

briyəqədər yaşlı çöküntülərdən başlayara 

Antropogen daxil olmaqla bütün çökün- 
tülər iştirak edir. İntruziv süxurlar, Yura, 

aşlı vulkanogen-çökmə süxurlar 
intişar tapmışdır. Resp. ərazisinin təqr. 1/3-i 
andezit-bazaltlar, tuflar, perlitlər və Dör- 

düncü dövr vulkanlarının başqa püskürmə 
məhsulları ilə örtülüdür. E. seysmik ərazidə 

yerləşir, 1926, 1931, 1988 (Spitak) illərdə 

Ај, oğ” 
Yeat-q)/. Кај 

“EŞ FERMƏNİSTAR 
280 000 

ал Ağzəyyyid 

v. Hinaldağ 
söyə 

56 

mineral sular vardır. 

İqlim. E. subtropik qurşaqda yerləşir, 
lakin dağlıq relyefinə görə müxtəlif iqlim 
tipləri ilə fərqlənir. Düzənlik və dağətəyi 
hissədə iqlimi quru subtropikdir: yayı isti, 
qışı nisbətən mülayimdir (orta temp-r yan- 
varda -52С, iyulda 24-26”C, illik yağıntı 
200-400 лт): dağ yamacları və platolarda 
(1400 т yüksəkliyədək) orta temp-r yan- 
varda —4-dən -62С-уәдәК, iyulda 18-20"C 

olur, illik yağıntı təqr. 500 nın: ortadağlıq- 
da iqlim mülayimdir (orta temp-r yanvarda 

2-dən -8“C-yədək, iyulda 182С, illik ya- 

фили 600-800 yır) yüksəkdağlıqda (2000-- 
3000 m yüksəklikdə) iqlim sərtdir, qışı 
soyuq (yanvarın orta temp-ru --9-дап = 

149C-yədək), yayı sərindir (iyulun orta: 
temp-ru 10-157C). Bəzi zirvələri (Araqats, 
Qazangöldağ) qar və kiçik buzlaqlarla ör- 
tülüdür. 

Daxili sular. E.-ın çayları Axuryan, 
Kasax, Razdan, Arpa, Vorotan (Azərb, 
ərazisində-Bərgüşad), Voxçi (Azərb. əra- 

Araz hövzəsinə, Debed, 
Aqstev (Azərb. ərazisində- Ağstafa), Axum 
(Azərb. ərazisində Həsənsu) və s. isə Kür 
hövzəsinə aiddir. astanalıdır, gəmiçiliyə ya- 
rarsızdır. suvarmada və hidroenerii mənbə- 
yi kimi istifadə olunur. E.-da 100-dən çox 

gölü var. Ən böyüyü Göyçə (Sevan) 4 

gölüdür. 
Torpaqlar. Yüksəklik qurşaqlığı ilə 

şərtlənən torpaq çoxmüxtəlifliyi (dağ tor- 
paqlarından tutmuş yarımsəhra torpaqlarına: 
qədər, o cümlədən şoranlıqlar və takırlar) 
səciyyəvidir. Ararat düzənliyində qonur 
gillicəli, öndağlıqlarda daşlı qonur torpaq- 
lar (kirlər) inkişaf etmişdir. Araz çayının 
orta axını hövzəsində, Kiçik. Qafqazın 
alçaqdağlıq hissəsində (1800 m-ədək yük- 
səklikdə) və Zəngəzur sıra d-rinin (800 m- 
ədək yüksəklikdə) yamaclarında şabalıdı 

torpaqlara rast gəlinir. E. yaylasının vulka- 
nik platosunda dağ qaratorpaqları üstünlük 
təşkil edir. Ortadağlıq hissədə (1600-1800 
mrədək yüksəklikdə, c.-da isə 2300 m-ədək 

yüksəklikdə) dağ-meşə torpaqları, yüksək- 
dağlıq hissədə dağ-çəmən, dağ-çəmən-ba- 
taqlıq, dağ-çəmən-torflu torpaqlar yayıl- 
mişdir, 

Bitki örtüyü və heyvanlar aləmi 
Düzənliklərdə yovşanlı-şoranotulu yarım- 
səhralar, öndağlıqlarda friqana tipli kol 
cəngəllikləri, ortadağlıq hissədə şırımlı 
topal-ceyranotulu (bəzi yerlərdə müxtə- 
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Araqats dağı. 

lifotlu) quru çöllər inkişaf etmişdir. Şm. 
və се. r-nlarında ölkə ərazisinin 1196-ni 
tutan enliyarpaqlı meşələr, həmçinin ti- 
kanlı kolluqlar və kserofitli ardıc seyrək- 

meşəliyi, yüksəkdağlıq hissədə yay ot- 
laqları kimi istifadə olunan subalp və Alp 
çəmənləri yerləşir. 

Öndağlıqlarda ilan (gürzə və s.) və 
əqrəblər, dağ çöllərində gəmiricilər (sün- 
bülqıran, ərəbdovşanı və 5.) çoxdur. Dağ 
meşələrində cüyür, qaban, qonur ayı 
şaq, meşə pişiyi olur, yüksəkdağlıq hissədə 
bezoar keçisi, dağ qoyununa rast gəlinir. 
Ovu məhdudlaşdırılmış qiymətli Sevan 
foreli (хал) var. Mühafizə olunan ərazilər: 

Dilican və Xosrov qoruqları, Sevan Milli 
parkı 

Əhali 
E. MDB dövlətləri arasında yeganə mo- 

noetnik ölkədir. Əhalisinin 98, 1196-ini 

ermənilər təşkil edir (2011), Az sayda 

yezidilər (1,296), ruslar (0,494), aysorlar 
(0,0990), kürdlər (0,07), ukraynalılar 
(0:0496), yunanlar (0,0394), gürcülər 
(0,0296) və b, da yaşayırlar. Miqrasiya 
(1995 ildən il ərzində orta hesabla 26,7 min 

nəfər) və təbil artımın aşağı düşməsi (1000 

nəfərə 1990 ildə 17.4, 1995 ildə 6,8, 2003 
ildə 3,1 nəfər) nəticəsində əhalinin azal- 

masi (3226 min nəfər, 2000: 3156 min 
nəfər, 2005, 2998 min nəfər, 2016) səciy- 

yəvidir. Doğum səviyyəsi 1000: nəfərə 
13.9, ölüm səviyyəsi 1000 nəfərə 9,3 
nəfərdir (2015): uşaq ölümü 1000 diri 
doğulana 8,4 nəfərdir. Fertillik göstəricisi 
1 qadına 1,7 uşaqdır (2014). Hər 1000 
kişiyə 1084 qadın düşür. Gözlənilən orta 

ömür müddəti 7322 ildir (kişilərdə 69.6 il, 
qadınlarda 77.3 il), Orta sıxlıq 1 km2-də 

101,5 nəfər, Yerevandan c.-dakı və Araz 

çayı boyu ərazilərdə | km?-də 200 nəfərdir 

(2011). Yüksəkdağlıq ərazilərdə məskun- 
laşma seyrəkdir (1 km2-də 20-25 nəfər), 

Yüksəklik qurşaqlarına görə əhali aşağı- 
dakı kimi yerləşmişdir: 1000 m-ədək olan 
yüksəkliklərdə əhalinin təqr. 5070-i: 1000. 
1500 т yüksəklikdə 2592-i, 2000-2200 m 
yüksəklikdə 496-1, Əhalinin 196-indən azı 

2200 m-dən yuxarı yüksəklikdə yaşayır. 
Şəhər əhalisi 66,893-dir. İri şəhərləri 

(min nəfər, 2011): Yerevan (1121,9), Güm- 

rü (121.9), Vanadzor (88,9), Vağarşapat 

(57,5). İqtisadi cəhətdən fəal əhali 1394 
min nəfərdir (20 

kit-nda, 3996-1 xidmət sahəsində, 16,8) 

sənayedə çalışır. İşsizlik səviyyəsi 17,394- 

Debet çayı, Alaverdi 

dir (2012), Dindarların mütləq çoxluğunu 
xristianlar təşkil edir. 

Tarixi oçerk 
E, (Hayastan) və ermənilərin (özlərini 

haylar adlandırırlar) tarixi üçün çoxsaylı 

miqrasiyalar, dövlətçiliyin itirilməsi və mə- 
nimsəmələr səciyyəvidir. Buna görə də, 
“E:"və “ermənilər” məfhumlarını bir-birin- 
dən ayırmaq mümkün deyil. E.-ın və һах 
ların uzaq, Qafqazaqədərki tarixləri Avro- 
padakı tarixi vətənləri (Yunanıstan, Frakiya 
vil.) ilə deyil, onların vaxtaşın dövlətlərinin 
mövcud olduğu Kiçik Asiya ilə bağlıdır. Bu 
səbəbdən erməni tarixşünaslığı üçün əra- 

zinin deyil, erməni etnosunun tarixini şərh 
etmək ənənəsi səciyyəvidir. Bu ənənənin 
əsasını 5 əsrdə “Erməni tarixi"ni yazmış 
“erməni tarixinin atası” Movses Xorenatsi 
qoymuşdur, O, əsərində beş 
nistan”in adını qeyd etmişdir. 7 əsrdə er- 
məni müəllifi Ananiya Şirakatsi artıq 
səkkiz “Ermənistan”ın adını çəkmişdir, 
Müasir erməni “tarixçilərinin” fikrincə 34 
“Ermənistan” mövcud olmuşdur: Birinci, 

İkinci, Üçüncü, Dördüncü Böyük, Kiçik 
Daxili, Şimali, Şimal-Şərqi, Şərqi, Cənub: 
Qərbi, Cənubi, Yuxarı, İçəri, Qərbi E., Ar 

şaki, Bizans, Yunan, Qafqaz, Kilikiya, 
Mesopotamiya, Naharar, Satrap, Türk, Yu- 
stinian E.-ı, həmçinin Persarmeniya, sadəcə 
Ermənistan, Erməni Mesopotamiyası, Er. 
məni vil, E. hüdudlarından kənar Erməni 

stan, Armeniak, Armina, Böyük Ermənista. 

nın çox hissəsi, Böyük Ermənistanın bir 
hissəsi, 

Bəzən 35-ci “Ermənistün”dan — Azərb.-ın 

İrəvan xanlığının (1747-1828) ərazisini nə- 

mə- 
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Göyçə (Sevan) gölü. 

zərdə tutan "Ermənistanın şərq diyarı”ndan 
da bəhs olunur. Lakin erməni “tarixçiləri 

Cənubi Qafqazda erməni dövlətinin məhz 
Azərb arında meydana gəlməsi 

vaxt qeyd etmirlər. Buna görə 
də, söhbət virtual ərazidən gedir və hər dəfə 
bu “terra incognita” növbəti “Ermənistan” 

kimi tədqim edilir. Çoxsaylı “Erməni- 
stan”da vahid erməni kilsəsinin mövcud ol- 

ası, bu günədək 4 katolikosluğun 
(İstanbul, Kilikiya, Yerusəlim və Eçmiəd- 
in) fəaliyyət göstərməsi də bu qəbildəndir. 

Çoxsaylı "Ermənistan" fenomeni “Ата 
lıq dənizi Qara dəniz-Xəzər dənizi” üçbu- 
cağındakı əraziləri əha edən “dənizdən: 

dənizə Böyük Ermənistan” mifologeması 
(bax "Böyük Ermənistan” iddünlari) ilə 
bağlıdır. Bu mifologemanın əsas məqsədi 
çoxsaylı "Ermənistan”ları “Böyük Ermə- 
nistan” adı altında vahid ərazidə birləşdir- 
məkdir. 

Tarixi məlumatlar e.ə. 8 əsrdə Yunanı- 
standan Kiçik Asiyaya köç ed: 
Fəratın yuxarı axarlarındakı di 
lərdə məskunlaşmış Frakiya tayfasının hay- 
lar olmasını deməyə əsas verir. Haylar 
buradan Araz vadisinə, sonralar Kür vadi- 
sinə köç etmişlər. Bu səbəbdən ha 
Kiçik Asiyanın, nə də Qafqazın y 
hesab etmək olar, 

Лап nə 

li əhalisi 

Dilican qoruğu. 

Hayların qeyri-Qafqaz mənşəli olması- 
nı artefaktlar da təsdiq edir. Antropoloq: 
V.V.Bunak Sevan r-nundan tapılan Dəmir 

dövrünə (е.ә. 14-13 əsrlər) aid insan kəl- 

lələrini tədqiq edərək sübuta yetirmişdir ki, 
onlar bu ərazinin sonrakt erməni əhalisi ilə 
heç bir ümumi əlamətlərə malik deyillər, 
Etnik odontologiya da hayların Qafqazda 
alloxton olmasını təsdiqləyir, çünki onların 
diş sisteminin morfologiyası Qafqazın av- 
toxton əhalisindən fərqlənir. “Erməni xəs- 
təliyi” kimi tanınan irsi xəstəlik də, 

əcdadları Aralıq dənizi hövzəsində yaşamış 
xalqların nümayəndələri, xüsusilə erməni- 
lər üçün səciyyəvidir. 

Qədim dövr. Uzaq keçmişdə haylar 
Frakiyadan Kiçik Asiyanın q. hissəsində 
yerləşən Frigiyaya köçmüşlər. “Tarixin ata- 
51" Herodot (е.ә. 5 əsr) onları Frigiya tarixi 
vilayətindən gəlmələr hesab etmişdir. 

Knidli Evdoks (e.ə. 4 əsr) hayların dil baxı- 

mından frigiyalılara çox oxşadıqlarına dair 
məlumat verir. Strabon (e.ə. 1 əsr — era- 

mizin 1 əsri) hayları Yunanıstanın şm.-ın- 
dakı Fessaliya vil. ilə bağlayır. 

Ermənişünaslar hesab edirlər ki, haylar 
etnos kimi Kiçik Asiyada formalaşmışlar: 
“Ermənilərin vətəni, onların məskunlaşdıq- 
lari və digər xalqlardan fərqli, ayrıca xalq 
kimi fomalaşdıqları ərazi Erməni yaylası- 
dir", yəni Anadolu yaylasıdır, 

Beləliklə, hayların ilk vətəni Avropada: 
yerləşir. Sonrakı “vətənləri” onların q.-dən 
ӱ-ә doğru — Van gölü ətraflarınadək yayıl- 

dıqları Kiçik Asiyadır. Dövrünə görə hayla- 
пп sonuncu “vətəni” isə Qafqaz — Azərb.-ın 
keçmiş İrəvan xanlığının ərazisidir. Burada 
onlar alloxton xalq olaraq qalmaqdadırlar. 

Erməni dövlətçiliyinin başlanğıcı haq- 
qında səhih məlumat yoxdur. Hayların yal- 
nız ilk “çarlıqlarının” eramızdan əvvəl 
meydana gəlməsi məlumdur. Erməni “ta- 
rixçiləri” sadəcə “е.ә, 7-2 əsrlərdə erməni 

dövləti qurumları"ndan, digər halda “Ermə- 
nistan satraplığı”ndan, yaxud “Əhəmənilər: 
imperiyasının 13-cü və 18-ci satraplıqların- 
dan” bəhs edir. Bəzən hansısa bir siyasi 
qurumun tərkibində hayların məskunlaş- 
diqları ərazini nəzərdə tuturlar. Hətta belə 
fikir də söylənilir: “erməni dövləti haqqın- 
da ətraflı məlumat bizə е.ә. 5-4 əsr yunan 
tarixçisi Ksenofontun “Kiropediya” tarixi- 
əxlaqi əsərində saxlanılmış rəvayətlərdə gə- 
lib çatmışdır". Lakin bu məlumatlar tarixi: 
gerçəklik kimi qəbul edilə bilməz. 

Е.ә. 6 əsrədək haylar Aşşur çarlığının 
və həmçinin Van çarlığı adlandırılan 
Urartu dövlətinin ərazisində yaşamışlar, 
Erməni “tarixçiləri”nin fikrincə, Urartunun: 
süqutundan sonra onun ərazisində, daha 
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doğrusu, Azərb. torpaqlarında Midiyadan 
(сә. 7-6 əsr) asılı olan ilk erməni dövləti 

mişdır. Eramızın 6 əsrinə aid Suriya 
mənbəyi “Karxa de bet Seloxun tarixi"ndə 

(indiki Kərkük ş., İraq) saxlanılmış əfsa- 
nəyə görə, “Azərbaycan” adlı ölkə “Ador- 
badaqan” kimi artıq е.ә. 7 əsrdə məlum i 

Van çarlığına gəlincə, erməni “tarixçi- 
ləri"nə görə, “Urartu imperiya idi və Ön 
Asiya üçün səciyyəvi olan bu despotik 
dövlətin heç də bütün atributları erməni 
dövlətçiliyi tərəfindən mənimsənilmə- 
mişdi". Bu səbəbdən onlar Urartunu “öz” 
dövlətləri hesab etmir və belə düşünürlər 
ki, “ümumerməni dövlətçiliyinin başlanğıcı 
Midiya çarlığının protektoratı altında, ona 

bac ödəmək, qoşunla kömək etmək məc- 
buriyyətində qalan və istehkam tikdirmə- 
məyi öhdəsinə götürən Urartunun ərazi- 
sində meydana gəlmişdir”. Onlar həm də 
hesab edirlər ki, məhz “Urartu dövlətinin 
süqutundan sonra Erməni yaylasında uzun 

və çətin inkişaf yolu keçmiş ilk ümum- 

erməni dövləti — Yervandidlər (Orontidlər) 
dövləti meydana gəlmişdir”. Lakin tarix 
elminə belə dövlətin mövcudluğu məlum 
deyil. Belə ki, Urartu Midiya tərəfindən 
tutulmuş və əvvəlcə Midiya imperiyasının 
vassalı kimi onun tərkibində olmuş, az 
müddətdən sonra isə ləğv edilmişdir. 

Е.ә. 6 əsrin sonunda Bisürun kitabəsin- 
də ilk dəfə "Armina” və “arminiya” termin- 
ləri qeyd olunur. Armina (elamca har-mi- 
nu-ya, yun. Apnevia) keçmişdə mövcud 

olmuş Urartunun bir hissəsində yerləşən və 
Van gölündən c.-q.-də lokallaşdırılan vi- 
İayətin qədim fars dilində adıdır. Bisütun 
kitabəsinin məlumatlarına görə, bu dövrdə 
Armina Əhəmənilərin Midiya satraplığının 
tərkibində idi. Yalnız Midiyada / Dara 
əleyhinə baş vermiş üsyanlardan sonra 

Asaqarta və Armina Midiyanın tərkibindən 

çıxarılaraq ayrı satraplıqlara çevrilmişdir. 
Erməni “tarixçiləri” fərz edirlər ki, 

“Əhəməni əsarətindən azad olduqdan sonra 
vahid Ermənistan iki hissəyə parçalanmış, 
nəticədə tarix səhnəsində Böyük Erməni- 
stan və Kiçik Ermənistan meydana gəlmiş- 
dir”, Onların fikrincə, “Böyük Ermənistan 
öz müstəqilliyini qısa müddət saxlamış, 
tezliklə Makedoniyalı İsgəndərin imperiya- 
sının parçalanması nəticəsində yaranmış 
Selevkilər dövlətinin əsarətinə düşmüşdür”. 
Makedoniyalı İsgəndərin (е.ә. 336-323) 
Şərq yürüşündən sonra е.ә. 3 əsrin sonuna- 
dək mövcud olmuş Sefevkilərdən asılı er- 
məni çarlıqları Ayrarat, Kiçik Ermənistan 
və Sofena meydana gəlmişdir. 

Е.ә. 189 ildə Selevkilərin keçmiş stra- 
teqi Artaksi (е.ә. 189-160) müstəqil dövlət 

yaratdı. Artaksi kitabələrində özünü Artax- 
şasi adlandırırdı, erkən orta əsr erməni 
müəllifləri isə onu Artaşes kimi qeyd edir- 
lər, Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Artaxşasi 
etnik baxımdan midiyalı (daha dəqiq, 
atropatenalı) idi, yeri gəlmişkən, Movses 

Xorenafsi öz əsərində Artaşesi “midiyalı” 
adlandırmışdır. 

Artaksi çarlığı işğalçı siyasət yürüdür- 
40, Strabon yazır: “...Artaksinin və Zariad- 
rinin müharibələri əvvəllər kiçik bir ölkə 
olmuş Armeniyanı böyütdü...: onlar bir- 
likdə qonşu: xalqların torpaqlarının bir 
hissəsini qoparıb mənimsədilər. Onlar mi- 

diyalılardan (atropatenalılardan) Kaspiana- 
nı, Favnitidanı və Basoropedanı: iberlərden 
Pariadr dağlarının ətəklərini, Xorzenanı və 
Qoqarenanı....: xaliblərdən və mossiniklər- 
dən Karenitidanı və Kserksenanı...: ka- 
taonlardan Akilisenanı və Antitavrboyu 
vilayəti, suriyalılardan Taronitidanı... aldı- 
lar”, Təəccüblüdür ki, bəzi erməni “alim”- 
ləri bu, açıq-aşkar. işğalçılıq siyasətini 
"ermənidilli vilayətlərin” birləşdirilməsi ki- 
mi təqdim etməyə çalışırlar. 

Artaksinin ölümündən sonra E. qüvvət- 
lənən Parfiya şahlığından asılı vəziyyətə 
düşdü. Erməni çarı 1 Tiqran öz varisi Tiqra- 
nı girov verməyə məcbur oldu və o, Parfiya 
sarayında böyüdü. Parfiyalılar tərəfindən E. 
və Sofena taxtına oturdulmuş Il Tiqran (с.ә. 

95-55) Roma ilə Parfiya arasındakı müha- 

ribədən istifadə edərək е.ә. 70-ci illərdə 

Kiçik Qafqazdan Fələstinədək uzanan im- 

periya yaratdı. Bu imperiyanın tərkibinə 
təqr, beş il müddətdə Sofena, Suriya, Fini- 
kiya, Kilikiya, həmçinin bir sıra digər döv- 
lətlər və vilayətlər daxil oldu (məhz bu 
qısamüddətli imperiyanı erməni “tarixçilə- 
ri" "Böyük Ermənistan” adlandıraraq onun 
ərazisini xeyli genişləndirirlər). Tezliklə II 

Tiqran Şərqə bir neçə işğalçı yürüş təşkil 
etmiş Roma ilə qarşı-qarşıya gəldi. Lukull, 
Pompey, Krass və Antoninin başçılıq etdiyi 
Roma legionlarının yürüşləri nəticəsində 
с.ә, 66 ildə E., Şimali Mesopotamiya və 
Korducna istisna olmaqla, işğal etdiyi bü- 
tün torpaqları romalılara verməyə və külli 
miqdarda pul təzminatı ödəməyə məcbur 
oldu. Erməni çarının “Roma xalqının dostu 

və müttəfiqi” elan edilməsi əslində E.-ın 

Romadan tam asılı vəziyyətə düşməsi de- 

mək idi. 
Е.ә. | əsrin sonu — eramızın əvvəlində: 

E.-ın idarəçiliyi Roma imperatoru Oktavian 
Avqust tərəfindən Arropatena hökmdarla- 
rına verildi. Dion Kassi və Komcli Tasitin 
məlumatlarına görə, | əsrin 30-50-ci illə- 
rində E. İberiya şahzadələri tərəfindən idarə 
olunurdu. Bununla bağlı erməni “tarixçilə- 

ri” 1951 ildə yazırdılar: “Ermənistanın qə- 

dim tarixi bütün qonşu dövlətlərlə sıx bağ- 
İdir, Lakin ermənilərin vəfalı: dostları 
daima onların əsrlik qonşuları gürcülər, al- 

banlar və sonuneuların xələfləri azərbay- 
canlılar olmuşlar". 37 ildə Şimali Mesopo- 

tamiya və Когдиспа da Parfiyanın tabeliyi- 
nə keçdi. E.-na yerləşdirilmiş Roma qo- 
şunlarının strateqləri ölkədə ağalıq edir- 
dilər. Erməni hakimi taxt-tacı romalılurdan 
alır və Romaya vergi ödəyirdi 

Təsrin ikinci yarısında E. əvvəlcə Par- 
fiya dövlətinin protektoratına çevrildi, son- 
a isə onun tərkibinə qatıldı. E.-ın hakimləri 

Parfiyanın Arşakilər sülaləsinin yan qolu- 
nun nümayəndələrindən təyin olunurdular. 

Lakin erməni “tarixçiləri” hesab edirlər ki, 
“Parfiyanın ali ağalığı dövründə Erməni- 
stan işğal edilmiş ölkə olmamış, əksinə, 
yüksək siyasi statusunu saxlamaqla (Parfi- 
ya) dövlətinin tərkibinə qatılmışdır" 

Orta əsrlər, Bu dövrdə erməni dövlət- 

çiliyi fasilələrlə 14 əsrədək mövcud olmuş- 
dur. Hayların erkən orta əsrlər tarixi Sa- 
sanilər imperiyası (224-652) ilə bağlıdır. 3 
əsrin ortalarında Sasani şahı 1 Şapur E., Al 
baniya və İberiyanı işğal etdi. Bu zamın 
nominal erməni hökmdarları Sasanilər sü: 
laləsinin nümayəndələri idilər. 

Öz mülklərini qoruyub saxlamaq üçün 
erməni hakimləri çox vaxt ortaya çıxan mə- 
sələləri silahla həll etməyə çalışan Sasani 
və Bizans imperiyaları arasında manevr et- 
mək məcburiyyətində qalırdılar. 387 ildə F 
Bizans ilə Sasani şahlığı arasında bölüşdü: 
rüldü. Bizans hissəsi (E.-ın bütün ərazisinin 
təqr, 1/4-i) komitin (əyalət hakiminin) baş- 
çılıq etdiyi femaya (əyalətə) çevrildi: bura- 
da ümumimperiya strukturları fəaliyyət 
göstərir, yerlərdəki idarəçilik haylara həva- 
ləolunurdu. Sasanilər imperiyası tərkibində 
isə şahənşaha tabe olan mərzbanın başçılıq 
etdiyi Persarmeniya mərzbanlığı (E. ərazi- 
sinin təqr. 3/4-ü) yaradıldı. Beləliklə, hay- 
lar q.-də Bizans imperatorunun, ş.-də isə 
Sasani şahının təbəələrinə çevrildilər 

4 əsrdə hayların tarixi üçün ən əlamət- 
dar hadisə xristianlığın qəbul edilməsi, ilk 

növbədə onun Sasanilərin nəzarətində olan 

Persarmeniyada yayılması idi. Məhz buna 
görə erməni Kilsə terminologiyası (məs., 
hayrapet, vardapet, şahapet) Parfiya mən- 
şəlidir. Erməni allahlarının çoxunun adı da 
İran köklüdür. Hələ Strabon qeyd edirdi 
“Ölkələrin oxşar olması səbəbindən midi- 
yalıların əksər adətləri ermənilərlə eynidir. 
Lakin deyilənə görə, midiyalılar ermənilə- 
rin... adətlərinin baniləridir. Midiyalılar və 

ermənilər farsların bütün ayinlərini icra 
edirlər”. 



ERMƏNİSTAN 

Bütün bunlar təsadüfi deyil, çünki hay- 
lar arasında xristianlığı Qriqori Partev Lu- 
saVoriç (partev “parfiyalı” etnoniminin er- 
məniləşdirilmiş formasıdır) yaymışdır. Qri- 
qori əslən Parfiyanın Arşakilər sülaləsinin 
qolu olan Suren-Pəhləvlər nəslinə mənsub- 
dur, O, erməni kilsəsinin banisi və ilk 
yepiskopu – katolikosu hesab olunur. Daha 
bir neçə erməni katolikosu əslən parfiyalı 
olmuşdur: Parfiyalı 1 Aristakes, Parfiyalı 1 

arfiyalı 1 Yusik, Parfiyalı | Ner- 
Parfiyalı | Sahak Böyük. 

Arşaki E.-ına xristianlıq suriyadilli 
Edessa və yunandilli Kappadokiya Kesari- 
yasından (indiki Kayseri, Türkiyə) nüfuz. 
etdiyindən bu təsir Suriya və yunan dillə- 
rindən alınma terminologiyada öz əksini 
tapmışdır. Odur ki, erməni "tarixçiləri”nin 
hayları "dür ilk xristianlar” hesab et- 

mələrinin heç bir əsası yoxdur. Ənənəyə 
görə, əfsanəvi Et V Abqar İsa Mə- 
sihlə yazışmada ondan Edessaya (indiki 
Şanlıurfa, Türkiyə) missionerləri göndər- 
məyi xahiş etmiş və öz dövlətində xristian- 

lığı rəsmi din elan etmişdi. Beləliklə, bu 
iyanın qanuniləşdirilməsi hələ 1 

əsrdə Suriya mühitində baş vermişdir. Tə- 
sadüfi deyil ki, ermənişünasların fikrincə, 
"ermənilərin ilkin xristian ədəbiyyatının sə- 

nədləri, əsasən, Suriya-fars kilsə mühitinə 
meyilli idir, 

Suriyalılar hayların dininə də təsir gös- 
tərmişlər. Onların allahlarından erməni 
panteonuna Varşamin, Nane, Astxik, Anait 

daxil edilmişdir. Kurm (kahin) sözü də Su- 

riya mənşəlidir. Bundan əlavə, arami antro- 

ponimi Arim, ehtimal ki, Bibliyada adı 
çəkilən Suriya və Mesopotamiya sakinləri- 
nin — samilərin bir qolu olan aramilərin 
eponiminin təsirilə haylar tərəfindən Aram 
şəklinə salınmışdır. “Erməni dilinin söz 
kökləri lüğəti”ndə bugünədək hayların isti- 
fadə etdiyi 200 Suriya mənşəli söz qeydə 

alınmışdır. 5 əsrdə erməniəlifbası meydana 
gələnədək haylar Suriya nəsturi yazısından 
istifadə etmişlər. Bu faktı Kiçik Talin kilsə- 
sindəki epiqrafik kitabə də təsdiqləyir. 

Suriya-erməni mədəni əlaqələrini nə- 
zərdə tutan ermənişünaslar hesab edirlər ki, 

"Erməni milli ədəbiyyatının inkişafı bütün 
mövcudluğu ərzində onun ən mühüm amili: 

diran əsas. mənbələrdən biri 

uriya, latın və ərəb dillərindən 
tərcümələrlə müşayiət olunmuşdur... Bi- 
zansın, o cümlədən Bizans Suriyasının 
erməni incəsənətinə – onun monumental 
memarlığına və kitab rəngkarlığına təsiri 
olduqca əhəmiyyətlidir", 

Suriya kilsəsinin və ədəbiyyatının bani- 
Sİ, 2əsrdə “Ermənistan dağlıları arasında”, 

6) 

i Kiçik Asiyanın ş. hissəsində vaizlik 
sl ar Daysn(Vanian) mum ola 
ilk "Ermənistan tarixi"nin müəllifidir. Әзә- 

iin yunan dilinə tərcüməsindən "erməni ta- 
in atası” Movses Xorenatsi istifadə 

i. 
4 əsrin birinci rübündə xristianlıq Sasa- 

ni imperiyasında yayılmış və həmin əsrdə 
Suriya-fars kilsəsi meydana gəlmişdi. 387 
ildə Erməni çarlığı ləğv edildikdə və onun 
ərazisinin çox hissəsi Sasani imperiyasının 
tərkibinə (Persarmeniya) qatıldıqda, erməni 
kilsəsi də Sasanilərin tabeliyinə keçmişdi. 
14 əsrdə Suriya-fars kilsəsinin mitropoliya- 
larının siyahısını tərtib etmiş suriyalı mit- 
ropolit Abd İşo bar Berixa suriyalı kato- 
likos 1 Timofey tərəfindən yalnız 9 əsrdə 
təsis edilmiş erməni kafedrasını sayca 13- 

cü, yəni sonuncudan əvvəlki kimi müəy- 
yənləşdirmişdir. Maraqlıdır ki, nə alban, nə 
də gürcü kilsəsinin adı bu siyahıda yoxdur, 
çünki bu zaman onlar müstəqil fəaliyyət 
göstərir və Suriya-fars kilsəsinə daxil de- 

yildi. 
Zərdüşti Sasani imperiyasının himayəsi 

və nəzarəti altında meydana gəlmiş erməni 

kilsəsi Sasanilərə Ön Asiyadakı əsas siyasi 
və hərbi-ideoloyi rəqibləri olan xristian Bi- 
zans imperiyasına qarşı mübarizə aparmaq 
üçün lazım idi. 

Haylar xristianlığı 4 əsrdə suriyalılar- 
dan qəbul etdiklərinə görə, erməni əlifbası 

meydana gələnədək Suriya nəsturi yazısın- 
dan istifadə etmişlər. Erməni kilsəsində li- 
turgiyanın icrası, eləcə də məktəblərdə 
təhsil ilk vaxtlar Suriya dilində aparılır, 
Bibliyanın Suriya versiyası — Peşittadan is- 
tifadə olunurdu. Haylar xristian terminləri- 
ni (məs., kaxanay — “keşiş”, ekeletsi - 
“kilsə”, xetanos — “bütpərəst") suriyalılar- 
dan mənimsəmişdilər. Bəzi erməni katoli- 
kosları (Suriyalı Bark-İşo, Suriyalı Şamuel) 
əslən suriyalı idilər. 

Hayların mənimsəməyə faşşurlulardan 
və urartululardan, midiyalılardan və parfi- 
yalılardan, yunanlardan və romalılardan 
(sonralar bizanslılardan), farslardan, ərəb- 
lərdən və türklərdən) meyilliliyi antik dövr- 
də başlamış va orta əsrlərdə də davam 
etmişdir. Tərkibində çox sayda erməniləş- 
dirilmiş və çoxu Parfiya dövründə mənim- 

sənilmiş fars sözləri olan hayların dilində 
İran mədəniyyətinin təsiri güclüdür. Er- 
məni allahlarının adı – Aramazd, Vaaqn, 
Mehr (Mihr), Tir, şəxs adları, -abad, -van, 

zkan, -kert, -stan, -şen tipli toponim son- 
luqları: siyasi, dini, sosial, maliyyə ter- 
minologiyası, qədim erməni təqvimindəki 
bir sıra ayların və günlərin adı da İran 
mənşəlidir. Bu səbəbdən, bir vaxtlar hay- 

Avarayr düzündə üsyançıların darmadai 
edilməsi ilə nəticələndi. Yeni üsyan: 
484 illərdə baş verdi. Bundan sonra Persar- / 
meniya Sasani dövlətinin tərkibində qis- 
mən özünüidarəetmə hüququ əldə etdi, 

baş verdi. 
Təsrdə dünya səhnəsində yeni hərbi-si- 

yasi qüvvə - qüdrətli Ərəb xilafəti meyda- 
na gəldi. 640-ci illərdə Sasani dövlətinin q. 
hissəsini işğal edən ərəblər E.-ı ərəb əmiri 
tərəfindən idarə olunan əmirliyin tərkibinə: 
qatdılar. Dörd hissədən (Е. ərazisi bunlar- 
dan birinin tərkibində idi) ibarət bu əmirliyi 
ərəblər Ərminiyyə (bu ad, ehtimal ki, ərazi- 
nin aramica və qədim farsca adından 
götürülmüşdür) adlandırırdılar. Əmirliyin 
tərkibinə E.-la yanaşı, ona qonşu olan vila-: 
yətlər, o cümlədən bütün Cənubi Qafqaz: 
daxil edilmişdi. 9 əsrdə Ərminiyyə inzibati 
vahidi ləğv olunsa da, bəzi ərəb müəllifləri 
Cənubi Qafqaz və Kiçik Asiyanın ərəblər 
tərəfindən işğal edilmiş vilayətlərini ənənə- 
vi olaraq bu ümumi ad altında birləşdirir 
dilər. 

Ön Asiyada ərəblərin hakim mövqeyə 
sahib olduqları bir şəraitdə haylar ərəb 
ağalığına qarşı üsyanlar (703, 747-750, 
774-775) qaldırırdılar. Ərəb xilafətinin 
zəiflədiyi dövrdə (9 əsrin ortalarında) 
üsyanlar daha geniş vüsət almışdı. 7-9 əsr- 
lərdə E.-da həmçinin pavlikianların, sonra- 
lar isə tondrakilərin bidətçi kütləvi sosinl 
hərəkatları da baş verirdi. 

9-11 əsrlərdə E.-da parçalanma, kiçik 
çarlıqların (Тагоп (830-967), Ani (886- 
1045), Qars (Уапап4, 963-1064) vəs.) ya- 
ranması prosesi gedirdi. Bizans və digər 
xarici siyasi qüvvələrin dəstəyilə onlar qon- 
şularını özlərinə tabe etməyə çalışırdılar. 
Bizans imperiyası isə öz maraqları naminə 
bir erməni çarlığını digərinə qarşı dəs- 
təkləyir, onların hakimlərinə "arxont” və: 
“imperatorun mənəvi oğlu” fəxri titullarını 
verir, onlarla “dostluq müqavilələri” bağ- 
layırdı. Bunun müqabilində erməni çarları 
Bizansın vassallığını qəbul edirdilər. Lakin 
bu siyasət 10 əsr — 11 əsrin ortalarında 

Hayların daha bir uğursuz üsyanı 571 ildə 

. Kiçik Asiya- 
böyük: olduğu iri və 

qüdrətli Səlcuqilər dövləti (1038-1157) 
meydana gəldi. Bu zaman hayların məs- 
kunlaşdıqları ərazi Səleuqi sultanlarının 
mülklərinə daxil idi. 

1055 ildə ilk böyük Səlcuqi sultanı Тоб- 
rul bəy 11038-63) Ərəbxilafətinin paytaxtı: 

daxil oldu. 1064 ilin avqustunda 
onun varisi A/p.Ars/an (1063–72) Ani ş.-ni 
mühasirəyə alaraq tutdu və onu Bizansa 
qarşı mübarizədə dayaq məntəqəsinə çevir- 
di, Malazgird döyüşündə (1071) səlcuq) 
tərəfindən darmadağın edilən Bizans bun- 
dan sonra hərbi qüdrətini və nüfuzunu 
itirdi. 

1206 ildə böyük xaqan Çingiz xanın 
(1206-27) banisi olduğu qüdrətli və böyük 
Monqol imperiyası yarandı. Çindən Mər- 
kəzi Avropaya və Aralıq dənizinədək olan 
geniş ərazilər tezliklə imperiyanın tərkibinə 
qatıldı. 1220-21 illərdə monqol ordusu qər- 
bə kəşfiyyat xarakterli yürüşlər etdi. 13 əs- 
rin 40-cı illərində monqollar hayların məs- 
kunlaşdıqları ərazilərə sahib idilər. Nəti- 
cədə, sonuncular Hülakular dövlətinin 
(1256-1357) tərkibinə qatıldılar. 

Az sonra Əmir Teymur (1370-1405) 
Mərkəzi Asiyadan qərbə doğru hücuma 
başladı. Monqolları Qaraqoyunlu dövləti 
(1410-68) və Ağqoyunlu dövləti (1468- 
1501) əvəz etdi. 1441 ildə ermənilərin əsas 
məbədlərindən biri olan Eçmiədzin Van 
gölündəki Ağdamar a.-ndan Qaraqoyunlu: 
hökmdarı Cahanşahın icazəsi ilə Cənubi 
Qafqaza, əvvəllər 3 alban surbunun İməbə- 
din: Albaniyanın (Qafqaz) yerli əhalisi al-- 
banların xristianlığaqədərki inanclarının 
rəmzləri olan Qayanc surbu, Ripsime surbu 

və Şokaqat surbu) yerləşdiyi əraziyə köçü- 
rüldü (bu səbəbdən həmin məbədlərin ətra- 
fındakı məskən əvvəllər Üçkilsə adlanırdı). 

Kiçik Asiyadakı yeganə erməni dövləti 
Kilikiya çarlığının (1080-1375) Məmlük 
sultanlığı: tərəfindən tutulması və ləğv 
edilməsindən sonra erməni dövlətçiliyi 500 
ildən çox müddətdə mövcud deyildi. Ermə- 
ni "tarixçilərinin" sözlərinə görə, “Orta əsr- 
lərin çox hissəsi və sonrakı dövrün 1918 
ilədək olan dövrü ərzində ermənilərin 

O, buradakı bir çox şəhərdə və çoxsaylı er- 
məni kəndlərində hayları, onların kilsə və 
monastırlarını, tacirləri və ruhaniləri, sənət- 
karları,iri tacirləri və məmurları gördüyünü 

çatdırırdı ki, “ermənilərin qədimdən düş- 
mənləri yunanlar olmuşlar”, Osmanlı sul- 
tanları isə haylara mərhəmət göstərmişlər, 
onların dini başçılarının iqamətgahı 1461 
ildən imperiyanın paytaxtı İstanbulda yer- 
ləşmişdir. 

Kiçik Asiyada son orta əsrlərdə erməni 
dövlətçiliyinin bərpası xüsusunda qeyd 
etmək lazımdır ki, haylara qarşı xeyirxah 
münasibətlərinə baxmayaraq, onların os- 
manlıların hakimiyyəti dövründə buna 
ümid yox idi, erməni dövlətini hansı ərazi- 
də mümkün idisə orada yenidən yaratmağa 
ümid bəslənirdi. Qafqazın üzərini isə artıq 
hayları himayə edən xristian Rusiya dövlə- 
tinin kölgəsi tutmaqda idi. 

17 əsrin sonunda erməni dövləti yarat- 
maq iddiasında olan İsrail Ori Pfalıs kür- 
fürstü İohan Vilhelmlə, Avstriya impera- 
(оги, Toskana hersoqu, sonra isə ona kö- 
mək üçün Rusiyaya müraciət etməyi məs- 
ləhət görmüş Almaniya imperatoru 1 Leo- 
poldla görüşdü. Ori 1701 ildə Moskvaya 
gələrək 7 Pyotrla görüşdü və sonuncu bu 
məsələdə ona yardım etməyə söz verdi. 
1704 ildə Ori ona yardım etməyə söz ver- 
miş Roma papası XI Klimentlə də görüşdü. 
1709 ildə isə Ori artıq Rusiya ordusunun 
polkovniki rütbəsində İran hakim dairələri 
ilə danışıqlar aparmaq məqsədilə İsfahana 
gəldi. 

I Pyotrun Xəzəryanı vilayətlərə yürüşü 
ərəfəsində ilk dəfə Rusiyanın erməniləri 
himayə etməsinə dair rəsmi doktrinası elan 
edildi və bu siyasət sonralar Pyotrun 
varisləri tərəfindən də davam etdirildi. Gen. 
M.Mafyuşkinin uğurlu hərbi kampaniya- 
sından və 1723 ildə Peterburq sülhünün im- 
zalanmasından sonra Rusiya imperatoru 
işğal olunmuş ərazilərdə Rusiyanın haki- 
miyyətini möhkəmləndirmək üçün “ən yax- 

kəndlərdə sahibsiz qalan evləri də onların 
ixtiyarına versinlər”. 1724 ildə imperator 
İstanbula göndərilmiş A.Rumyantsevə gös- 
təriş verdi ki, yerli sakinlərin “sürgün edi 
lərək torpaqlarının ermənilərə verilməsi” 
şərtilə erməniləri Xəzəryanı vilayətlərə 
köçməyə razı salsın, 

Pyotrun "erməni məsələsi" ilə bağlı si- 
yasətini “Erməni çarlığının Rusiyanın hi- 
mayəsi altında bərpasına razılıq verən” // 
Yekaterina məqsədyönlü şəkildə davam et- 

dirdi. Onun silahdaşları tərəfindən işlənib 
hazırlanmış planda göstərilirdi ki, “ilk növ- 
bədə Dərbənddə möhkəmlənmək, Şamaxı 
və Gəncəyə yiyələnmək, Qarabağ və Sığ- 
naqdan kifayət qədər qoşun toplamaqla 
İrəvanı asanlıqla ələ keçirmək olar". / A/ek- 
sandr da erməniləri himayə edirdi. О, Pol- 
şada məskən salmış ermənilərin Dərbənd 
ətrafinda məskunlaşmaq: istəklərinə “ali 
razılıq” vermiş və 1802 il 21dekabr tarixli 
fərmanı ilə "əcdadlarının erməni xalqına 
verdiyi hüquq və imtiyazların tam olaraq 
qüvvədə qalmasını” təsdiqləmişdi. 

19 əsr – 20 əsrin əvvəlləri, “Ermənilər” 
və “Ermənistan” etnik və fiziki-coğrafi 
məfhumları Qafqaz tarixində yalnız 19 
əsrdə ortaya çıxmışdır. Bu dövrədək ermə- 

nilər kompakt halda ermənişünasların “Er- 
mənistanın şərq diyarı" adlandırdıqları, 
lakin şərti olaraq “Qafqaz Ermənistanı” 
adlandırılmalı olan Azərb. ərazisində yaşa- 
yırdılar, Onlar bu əraziyə hərbi-siyasi ha- 
disələrlə əlaqədar gəlib çıxmışdılar. 

19 əsrin birinci qərinəsində baş vermiş 
iki Rusiya-İran müharibəsi nəticəsində Ru- 
siya imperiyası Şimali Azərb.-ı işğal etmiş 
və 11 Azərb. xanlığını ləğv edərək onları 
Rusiyanın əyalətlərinə çevirmişdi. Rusiya 

ilə İran arasında imzalanmış Türkmənçay 
müqaviləsinin (1828) 15-ci maddəsinə gö- 
rə, İran və Cənubi Azərb.-da yaşayan er- 
mənilərin Şimali Azərb.-a köçürülməsinə 
icazə verilirdi. Ermənilər, əsasən, keçmiş 
İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisinə, 
həmçinin Dağlıq Qarabağa köçürülürdülər. 

1828 il martın 21-də Rusiya imperatoru 
TNikolay tərəfindən imzalanmış fərmanda 

öl 
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deyilirdi: “İranla bağlanan müqaviləyə asa- ladılar. Bu dövrdə “Türklərə ölüml” şüar 
sən Rusiyaya birləşdirilmiş İrəvan və Nax- alında qanlı cinayətlər həyata keçirən “Ar- 
çıvan xanlıqlarını bundan sonra bütün sə- menakan” ("Erməni milli ittifaqı”, 1885), 
nədlərdə Erməni vilayəti adlandırmağı və çaq: ("Zəng”, 1887), “Daşnaksutyun” 
onu Bizim titulumuza daxil etməyi əmr edi- (“Erməni inqilabi ittifaqı”, 1890) vəs. kimi 
гәт”, millətçi-terrorçu partiyalar yaradıldı. 

Beləliklə, Qafqazda, iki Azərb. xanlığı 1897 ildə Rusiya imperiyasında aparıl- 
- İrəvan və Naxçıvan xanlıqları ərazisində mişəhalinin birinci ümumi siyahıyaalınma- 

ilk dəfə erməni fiziki-coğrafi məfhumu sının nəticələrinə görə, 19 əsrin sonunda 
meydanı gəldi. О vaxtdan bu günədək Şimali Azərb.-da miqrantlar arasında ermə- 
Azərb. və azərb.-ların tarixinə mənfi təsir nilər mütləq çoxluğu = 1208615 nəfər, ya- 
göstərən ermənilərin “Qafqaz epopeyası" хид 32,898, yəni miqrantların 1/-ni təşkil 
başladı, Bu dövr hadisələrindən bəhs edər. edirdilər. Çarizmin razılığı ilə daşnakların 
kən erməni “tarixçiləri” heç vaxt İrəvan və azərb.-lara qarşı 1905 ilin fevralında Bakı- 
Naxçıvan xanlıqlarının Azərb.-a məxsus- da başladıqları kütləvi qırğınlar tezliklə 
huğunu, burada Azərb, xanları sülalələrinin Gəncə, Şuşa, bütün Qarabığ, Naxçıvan və 
hakimiyyət sürməsi və əhalinin azərb.-lar- İrəvanı əhatə etdi. İrəvan qub.-nın bütün 
dan ibarət olmasını qeyd etmirlər. Ən yaxşı qazalarında, həmçinin Yelizavetpol qub.- 
halda onlar “farslar” və “fars” terminlərini nın q. qəzalarında silahlı daşnaklar Azərb. 
işlədirdilər. Ermənilərin Cənubi Qafqaza kəndlərinə hücum edir, azərb.-ları qarət 
köçürülməsi prosesi Rusiya ilə Osmanlı edir və öldürür, evlərini yandırırdılar. Daş- 
imperiyası arasında Ədirnə sülhünün nakların xumbları (dəstələri) tərəfindən 
(1829) imzalanmasından sonra daha da idarə olunan ermənilərin törətdikləri vəhşi- 
gücləndi, Rusiya hökumətinin əsas məq- likləri hətta erməni qəzetləri də təsdiqləmə- 

sədlərindən biri silah gücünə birləşdirdiyi yə məcbur olurdu, Azərb.-lara qarşı qır- 
Şimali Azərb.-a erməniləri köçürməklə bu- ğınlar 1906 ilin payızınadək davam etdi- 
rada xristian əhalinin sayını artırmaq idi. rildi. 

Rusiya imperiyasının erməniləri kütləvi Birinci dünya müharibəsinin (1914-18) 
şəkildə Azərb.-da yerləşdirməsindən danı- başlaması ilə Osmanlı imperiyası və Cənu- 
şarkən erməni tarixçiləri qeyd edirdilər: bi Azərb.-dan Rusiyaya (o cümlədən Cənu- 
Ermənistanın çoxəsrlik tarixi ərzində ilk bi Qafqaza) 300 mindən çox erməni köçdü. 

dəfə kütləvi repatriasiya həyata keçirildi. Eyni zamanda çar Rusiyası türklərə qarşı 
Şərqi Ermənistan (Azərb.-ın İrəvan xanlığı) erməni könüllü dəstələri, daha doğrusu qul- 
bu dövrdən etibarən erməni millətinin kon- dür dəstələri təşkil edərək onları silahlan- 
solidasiya mərkəzinə çevrildi. Rusiya ада: dırırdı, Belə ki, Bolqarıstandan gəlmiş 
lığı şəraitində Şərqi Ermənistan erməni Andtonik Tiflisdəki çar canişinindən öz 

dəstələrini silahlandırmaq üçün bir neçə 
min tüfəng almış, məşhur terrorçuları hə- 
min dəstələrin başçısı təyin etmişdi. 1914 

millətinin əsas mərkəzi kimi onun sosial-iq- 
tisadi, ictimai-siyasi və mənəvi həyatında ar- 
tiq dərəcədə mühüm rol oynamağa başladı”, 

Köçürülmələr nəticəsində 1828 ildən ilin noyabrında Andronikin quldur dəstələri 
sonra Cənubi Qafqazda etno-demoqrafik və Cənubi Azərb--daqırğınlara başladı. Ermə- 
konfessional vəziyyət əhəmiyyətli dəyişik- 
liklərə məruz qaldı, 1836 ildə erməni qriqo- 
rin kilsəsinin təhriki: ilə çar Rusiyası 
müstəqil Alban kilsəsini ləğv etdi. Bu dövr- 
dən etibarən çarizmin himayəsi altında 
ermənilər Azərb. və Anadolunun türk-mü- 
səlman əhalisinə qarşı kütləvi qırğınlara 
başladılar. 1849 ildə köçürülmüş ermənilər 
Erməni vil.-ində kifayət qədər çoxluq qa- 
zandıqdan sonra bu vilayət digər Azərb. 
torpaqları hesabına daha da genişləndirildi 
və Rusiya imperiyasının Qafqaz canişinli- 
yinin tərkibində İrəvan qub. təşkil edildi 
1868 ildə İrəvan qub. ərazisinin bir hissəsi 
Yelizavetpol qub.-nın tərkibinə qatıldı, 

19 əsrin sonunda erməni qriqorian kil- 
səsinin xeyir-duası ilə “Böyük Erməni- 
stan”ı bərpa etmək arzusunda olan erməni 
millətçiləri daha mütəşəkkil fəaliyyətə baş- 

ni tarixçisi A.Lalayan yazırdı ki, müharibə- 
nin başlamasından 1915 ilin sonunadək 
“Daşnaksutyun” türklərə qarşı müharibəyə 
10000 nəfər könüllü göndərdi. Birinci dün- 

ya müharibəsi zamanı vətənə xəyanət etmiş 
ermənilər Osmanlı imperiyasının düşmən- 
lərinə qoşulmuş, erməni bölmələri Qafqaz 
cəbhəsində Rusiya ordusu ilə çiyin-çiyinə 
döyüşürdü. 1914 ilin dekabrı — 1915 ilin 
yanvarında türklərin Sarıqamışa hücumları 
zamanı Türkiyə erməniləri silahlı qiyam 
qaldırdılar. Onlar müsəlman kəndlərini da- 

ğidir, türklərə və digər müsəlmanlara qarşı 
kütləvi qırğınlar həyata keçirirdilər. Erməni 
quldur birləşmələri Anadolu ərazisində 2 
mln.-dan çox türkü qətlə yetirmişdi. Os- 
manlı hökuməti bu hərəkətlərə qarşı cavab 
tədbirləri görməyə məcbur olmuş və er- 
məniləri Şərqi Anadoludan Osmanlı impe- 
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çox Türkiyə ermənisi (onlara qoşt 
Cənubi Azərb.-dan olan ermənilərlə bir-. 
likdə) Naxçıvan, Sürməli, Eçmiədzin, | 
van, Aleksandropol, Cavanşir və Şuşa дә- 
zalarında yerləşdirilmişdi. 

1917 lin fevralında erməni quldur dəs- 
tələri Ərzurumda xüsusi amansizliqla qır- 
ğın törətmişdi (şəhərin türk əhalisinin 2/3-i 
qətlə yetirilmişdi), Andronikin bura gəlişin- 
dən sonra isə şəhər yandırılmışdı. 

Rusiyada monarxiyanın devrilməsindən 
(1917, 2 тап) sonra Cənubi Qafqazda siya- 
si dəyişiklik baş verdi. Rusiya Müvəqqəti: 

hökumətinin qərarı ilə 1917 il martın 9-da 
Cənubi Qafqazda yerli hakimiyyət orqanı 
– Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi (OZAKOM) 
təşkil edildi. Keçmiş Qafqaz canişinliyinin 
ərazisi onun yurisdiksiyasına daxil idi. 
1917 il martın 17-də erməni quldur dəstə- 
ləri Andronikin başçılığı altında Cənubi 
Azərb.-ın Urmiya, Xoy, Səlmas və Maku: 
şəhərlərində azərb.-lara və kürdlərə qarşı 

qırğınlar həyata keçirdilər, Bu, Osmanlı: 
ordusunun Cənubi Qafqaza yeridilmə- 
sinədək davam etdi. OZAKOM erməni si- 
lahlı dəstələrinin İrəvan qub.-nda müsəl- 
manlara qarşı törətdikləri qırğının qarşısını 
almadı. Əliyalın azərb.-ların onlara silah: 
verilməsi üçün müraciətləri cavabsız qaldı. 
Lakin ermənilərə OZAKOM 480 tüfəng və 
110 min güllə verdi. Rusiyada Oktyabr çev- 
rilişindən sonra 1917 il noyabrın 15-də 
О2АКОМ-и koalisiya hökuməti — Zaqaf- 
qaziya Komissarlığı əvəz etdi. 1917 il 
dekabrın 5-də Ərzincanda Zaqafqaziya Ko- 
missarlığı ilə Türkiyə hərbi komandanlığı 
arasında bağlanmış sülh sazişinə görə, Qaf- 
qaz cəbhəsindən qayıdan rus əsgərləri: 
Bakıdan keçərək Rusiyaya getməli idilər. 
1917 ilin dekabr ayının sonlarında bolşe- 
viklər Bakıda S.Şaumyanın başçılığı ilə so- 
vet hakimiyyətini elan etdilər. Cəbhədən 
qayıdan, yol boyu Azərb. kəndlərini talan: 
edən rus qoşunları, xüsusilə onların tərki- 
bindəki erməni dəstələri vətənlərinə qayıt- 
maqdansa Bakı Sovetinə xidmət etməyi 
üstün tutdular. Rus qoşunları öz silah və: 
döyüş sursatlarını ermənilərə, həmçinin 
Bakı bolşeviklərinə verdilər. Bu, Bakı So- 
vetinin “Daşnaksutyun” partiyası və Er- 
məni Milli Şurası ilə birlikdə 1918 ilin 

mart-aprel aylarında Bakı, Şamaxı, Quba, 
Xaçmaz, Lənkəran və Salyanda azərb.-lara 
qarşı soyqırımına başlaması üçün imkan 
yaratdı. 

qub. ərazisində, həmçinin Yelizavetpol 
qub.-nin Zəngəzur, Cavanşir və Qarabağ 
qəzalarında azərb.-lara qarşı qırğınlar, on- 
ların əmlaklarının talan edilməsi, müsəl- 
manların məskunlaşdıqları məntəqələrin 
yandırılması davam edirdi. Yalnız İrəvan 
qub.-nda 1918 ildə 250-dən çox müsəlman 
kəndi dağıdılmış, 80 mindən çox insan doğ- 
ma yurdlarından didərgin düşmüşdü. 

Paris sülh konfransının (1919-20) qə- 
rarına əsasən, Ararat Resp.-nın ərazisi 
10600 km? müəyyənləşdirildi. Bura İrəvan 
və Eçmiədzin qəzaları, həmçinin keçmiş 
İrəvan qub.-nın bir hissəsi daxil idi. Belə- 
liklə, təqr. 500 ildən sonra erməni dövlət- 

çiliyi artıq 5-ci dəfə, akin bu dəfə Azərb. 
torpaqlarında bərpa olundu. 

E. ərazisində heç bir şəhər olmadığına 
görə, AXC xarici təzyiqlər altında Azərb.- 
İrəvan ş.-ni ermənilərə güzəştə getməyə 
məcbur oldu. Bununla millətlərarası sülhün 
möhkəmlənməsinə ümid bəslənilsə də, daş- 
naklar E. ərazisini genişləndirmək məqsə- 
dilə dinc Azərb. əhalisinə qarşı kütləvi 
qırğın əməllərini daha da gücləndirdilər. 
1918 ilin sonunda daşnakların silahlı dəs- 
tələri 150 min nəfər əhalisi olan Zəngəzur 
qəzasının 400 kəndini tamamilə dağıtdılar. 

1919 il mayın 28-də “Birləşmiş Ermə- 
nistanın müstəqilliyi haqqında bəyannamə” 
qəbul edildi. May-iyunaylarında daşnaklar 
Eçmiədzin, Kağızman və Sürməli qəzala- 
rında müsəlmanlara qarşı kütləvi qırğınlar 
törətdilər, nəticədə, Eçmiədzin qəzasında, 

demək olar ki, azərb. əhali qalmadı. Daş- 
nakların qanlı fəaliyyətlərinin əsas məqsədi 
“müstəqil daşnak respublikasının” sərhəd- 
lərini Osmanlı imperiyasının (Şərqi Ападо- 
İüdakı 7 vilayət), Gürcüstan (Axalkalaki, 
Borçalı) və Azərb.-ın (Naxçıvan, Qarabağ 
və 5.) torpaqları hesabına genişləndirmək 
idi, 

Cənubi Qafqazı gen. A.İ.Denikinin Kö- 
nüllü ordusunun hücumundan müdafiə 
etmək məqsədilə AXC və Gürcüstan Е.-а. 
hərbi-müdafiə ittifaqı yaratmağı təklif etdi. 
Lakin “ilk növbədə ərazi problemlərinin 

həllinin zəruriliyini” düşünən E. yardım 
üçün A.İ. Denikinə müraciət etdi. Nəticədə, 
1918-20 illərdə Е. Gürcüstana qarşı bir, 

"uydurma “İ915 il en  soy- 
1" cavab olaraq “Nemezis” (“İnti- 

tərən və həmin “hadisələrlə” heç bir əlaqəsi 
olmayan AXC liderlərini də ittiham edə- 
rək, 1920-21 illərdə mühacirətdə yaşayan 
F.Xoyskini, X.Xasməmmədovu, H Ağayevi, 
B.Cavanşiri qətlə yetirdilər (yeri gəlmiş- 
kən, erməni terrorizmi anlayışı ilk dəfə rəs- 
mi şəkildə 1982 ilin avqustunda ABŞ 
Dövlət Departamentinin aylıq bülletenində 
qeyd edilmişdir), “1915 il erməni soyqırı- 
mina” gəlincə, ABŞ prezidenti R.Reyqanın 
(1981-89) müşaviri Brüs Feyn aşağıdakı- 
ları bəyan etmişdir: “Prezidentin tapşırığı 
ilə biz apardığımız araşdırmalar nəticəsində 
ermənilərin soyqırımı ilə bağlı ilarının 
əsassız olduğunu müəyyənləşdi: 

Azərb.-da sovet hakimiyyəti qunulduq- 
dan sonra bolşevik Rusiyası Osmanlı impe- 
riyası ilə Azərb. arasında bufer yaratmaq 
məqsədilə daşnak E.-ını hil işdin 

G.Çiçerin xüsusi səylər göstərmişdir. Məhz 
onun təşəbbüsü və bolşevik Rusiyasının 
təkidilə AXC dövründə əzəli Azərb. tor- 
paqları olan Zəngəzur, Naxçıvan və Qa- 
rabağ E. ilə Azərb. arasında mübahisəli 
ərazilər elan edilmişdir. Bundan əlavə, 
Rusiya bolşevikləri daşnak dəstələrinin 
Azərb. SSR ərazisinə birbaşa hücumlarına 
göz yummuşlar, 

1920 ilin sonunda daşnaklar türklərə 
qarşı yeni müharibəyə başlasalar da, Türki- 
yə ordusu tərəfindən darmadağın edildilər. 
1920 il dekabrın 2-də əslində hakimiyyətlə- 
rini itirmiş daşnaklar Türkiyə ilə Aleksan- 
dropol (Gümrü) müqaviləsini imzaladılar: 
Е. böyük ərazi itkilərinə məruz qaldı və 
Sevr müqaviləsinin (1920, avqust) ləğvini 
tanımağa məcbur oldu. 

20 əsrin 20-ci illəri — 21 əsrin əvvəllə- 
ri, 1920 ilin noyabrında sovet Rusiyasının 
11-ci Qırmızı ordusu E.-da daşnakların ha- 
kimiyyətini ləğv etdi. 1921 il oktyabrın 13- 
də Erm, SSR Cənübi Qafqazın digər sovet 
respublikaları ilə yanaşı Qars müqaviləsini 
imzaladı. Müqavilədə Naxçıvan Azərb.-ın, 
Qars vil. isə Türkiyənin ərazisi kimi təsbit 
olundu. 1922 ilin martında Azərb. SSR, 
Erm. SSR və Gürc. SSR Zaqafqaziya 
Sovet Federativ Sosialist Respublikasını 
(ZSFSR) yaratdılar, ZSFSR həmin ilin so- 
nunda SSRİ-nin tərkibinə keçdi. 1936 ildə 

иә respubli. 
kanın ərazisindən ardıcıl olarıq E.--n xeyri- 
mə torpaqlar qoparılırdi, Belə ki, 1922 ildə 
Zəngəzur qəzasından 405 000 desyatin, 
Qazax qəzasından 379 984 desyatin ərazi 
Azərb. SSR-in tərkibindən Erm. SSR-ə ve- 
rildi. 1929 ildə Nax, MSSR-in Şərur qəza- 

sinin Qurdqulaq, Xaçıq, Horadiz, Naxçıvan 
qəzasının Şahbuz nahiyəsinin Oğbin, Ağ- 
xaç, Almalı, İtqıran, Sultanbəy kəndləri, 
Ordubad qazasının Qorçevan K., habclə Ki- 
lid k.-nin torpaqlarının bir hissəsi, Qazax 
qəzasının 45,72 km? meşə yerləri Erm, 
SSR-ə qatıldı. 1930 ildə Əldərə, Ləhvaz, 
Astazur, Nüvədi və s. yaşayış məntəqələri 
E--a verildi və həmin ərazidə Mehri r-nu 
yaradıldı. 1929-37 illər ərzində Erm. SSR- 
ә, əsasən, Avropa ölkələrindən 16 min nə- 

fərdən çox erməni köçürüldü. Köçürülmə 
tam şəkildə sovet hökuməti tərəfindən ma- 
liyyələşdirilirdi. 

1945 ildə SSRİ Türkiyə qarşısında so- 
vet-Türkiyə sərhədlərinin yenidən nəzər- 
dən keçirilməsi tələbini qoydu. “Tarixi 
ədalətin bəması”, E. və Gürcüstana "əzəli 
tarixi torpaqlarının” qaytarılması əsas sə- 
bəb kimi ön plana çəkildi, SSRİ öz gücünə 
arxalanaraq təzyiq yolu ilə Qars, Ərdahan 
və s, sərhədyanı əraziləri Türkiyədən qo- 
parmağa çalışırdı. Bu iddialarını əsaslan- 
dırmaq məqsədilə SSRİ erməni və gürcü 
ictimai və kilsə xadimlərinin, ziyalılarının 
sovet mətbuatında çıxışlarını təşviq edir, 

həmçinin xaricdə yaşayan erməniləri Erm. 
SSR ərazisinə köçürürdü. 1945 ildə erməni 
katolikosu VI Gevorq İ.V.Sralinə məktub 
yazaraq onun ermənilərin Erm. SSR-ə 
“repatriasiya”sı və Türkiyədəki erməni 
torpaqlarının qaytarılması siyasətinə dəs- 
təyini bildirdi. 

Ermənilərin daha genişmiqyaslı köçü 
Yunanıstan, Suriya, Misir, İran, Fransa və 
ABŞ-dan həyata keçirildi. 1946-48 illər 
ərzində Erm. SSR-ə 100 mindən çox er- 

məni köçürüldü, Xaricdən ermənilərin kö- 
çürülməsi və yerləşdirilməsi təqr. 200 min 
azərb.-nin Azərb. SSR-in Kür-Araz ovalı- 
ğına kütləvi deportasiyası ilə müşayiət 
olunurdu, Deportasiya və ermənilərin kö- 
çürülməsi siyasəti Erm, КР MK-nın birin- 
ci katibi Q.Arulyunovun İ.V.Stalin tərə- 
findən təsdiqlənmiş 1947 il 23 dekabr 
tarixli “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların 
və başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan 
SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi 
haqqında” qərarı əsasında həyata keçiri- 
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lirdi. SSRİ Nazirlər Sovetinin 1948 il 10 
mart tarixli “Ermənistan SSR-dən kolxoz- 
çuların və başqa azərbaycanlı əhalinin 
Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına 
köçürülməsi ilə əlaqədar tədbirlər haq- 
qında” qəbul etdiyi daha bir qərarı ilə bu işi 
həyata keçirmək üçün konkret tədbirlər 
planı müəyyənləşdirildi. Bu qərarlara görə, 
1948 ildə 10 min, 1949 ildə 40 min, 1950 
ildə 50 min nəfər “könüllülük prinsipinə 
əsasən” Azərb. SSR-ə köçürüldü. “Könüllü 
köçürülmə” adı altında 62 min azərb, гопа 
Azərb. SSR-in Kür-Araz ovalığına kö- 
çürüldü, onların hər üç nəfərindən biri ye- 
ni şəraitə uyğunlaşa bilməyib həlak oldu 
Xaricdən köçürülmüş ermənilər Azərb. 
SSR-ə köçürülmüş azərb.-ların evlərində, 
təsərrüfatlarında yerləşdirildi, keçmiş İrə- 
van xanlığı ərazisində minlərlə Azərb. to- 
ponimi qeyri-qanuni olaraq erməni adları 
ilə əvəz edildi 

Türkiyənin NATO-ya daxil olması ilə 
Qars və Әгдаһализ ilhaqı həyata keçmədi. 
E. liderləri "əzəli torpaqlarını” qaytara bil- 
məyəcəklərini anladılar. Stalinin ölümün- 
dən (1953) sonra SSRİ hökuməti E. və 
Gürcüstanın daha Türkiyəyə qarşı ərazi id- 
dialarının olmamasını bəyan etsə də, digər 
tərəfdən 1962-73 illərdə Erm. SSR-ə xa- 
ricdən 26 mindən çox erməninin köçürül- 
məsini həyata keçirdi. 1965 il aprelin 24-də 
SSRİ rəhbərliyinin razılığı ilə Frm. SSR-də 
qondarma “erməni soyqırımının" 50 illiyi 
qeyd edildi. Bundan sonra E.-da hər il 
“soyqırımı” qurbanlarının anım günü ke- 
çirilirdi. Bu tədbirlər zamanı tez-tez azərb. 
əhaliyə qarşı qeyri-qanuni hərəkətlər (hü- 
cumlar və qətllər) törədilir, hətta rəsmi dai- 
rələr azərb.-lara həmin gün evdən çıxma- 

məsləhət görürdü”. 
1922-91 illərdə Е. dəfələrlə 

lətin bərpası”nı 
tarixi əda- 

Dağlıq Qarabağın E.-a 
verilməsini tələb etmişdi. Bu məqsədlə 
Moskvaya 16 dəfə Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin (DQMV) “Ermənistan DQMV” 
adlandırılması təklifi ilə, 45 dəfə “DQMV- 
nin Ermənistan SSR-in tərkibinə keçmək 

hüququ” haqqında müraciət etmişdi. 
1988 ilin əvvəllərindən E.-da “Еттпәпи- 

stanı türklərdən təmizləməlil", “Ermənis- 
tanda yalnız ermənilər yaşamalıdırl” və s. 
şüarlar altında mitinqlər keçirilirdi. Fevral 
ayından başlayaraq Erm. SSR ərazisində 
azərb.-lar yaşayan kəndlərə silahlı hücum- 

hartəşkil edildi. Həmin ilin mart-iyun ayla- 
rında Erm, SSR-dən Azərb. SSR-ə 50 min 

azərb. deportasiya olundu. Erm. SSR Ali, 

Sovetinin (1988, 15 iyun) Azərb. SSR 
DQMV-nin Em. SSR-in tərkibinə daxil 
edilməsinə razılıq verməsi barədə qeyri- 
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qanuni qərarı vəziyyəti daha da gərginləş- 
dirdi. Həmin ilin noyabr ayından Erm. 
SSR-in, əsasən, azərb.-lar yaşayan bölgələ- 
rində azərb.-lara qarşı mütəşəkkil quldur 

hücumları baş verir, evlər yandırılır, adam- 

lar öldürülürdü. Bundan sonra Erm. SSR 
Daxili İşlər Nazirliyi rəsmən bəyan etdi ki, 
Quqark, Stepanavan, Gorus, Kalinin, Ara- 

rat, Vardenis r-nlarında vəziyyət nəzarət- 
dən çıxmış, bu r-nlarda milli zəmində 
toqquşmalar olmuş, ölüm hadisələri qeydə 

alınmışdır. Ən dəhşətli qanlı cinayətlər 
1988 il 25 noyabr — 5 dekabrda törədildi. 

Həmin günlərdə 50 mindən çox azərb. Erm. 
SSR-dən – özlərinin tarixi-etnik ərazilə- 
rindən qovuldu. Yollarda, qarlı aşırımlarda 
300-dən çox uşaq, qadın, qoca və xəstə: 
həlak oldu. Nəticədə, 1988 il ərzində de- 

portasiya və etnik təmizləmə siyasəti nə- 
ticəsində sırf azərb.-ların yaşadıqları 171 və 
azərb.-ların qarışıq yaşadıqları 94 məskən 
boşaldıldı, 250 mindən çox azərb. öz tor- 

paqlarından vəhşicəsinə qovuldu. 
1988 ilin dekabrında E.-da on minlərlə 

insan güclü zəlzələnin qurbanı oldu. Lenin- 
akan (indiki Gümrü) və Spitak ş--ləri dağıl- 
di, digər yaşayış məntəqələri də dağıntılara 
məruz qaldı. Dekabrın 11-də Azərb.-dan 

zəlzələ zonasına köməyə gedən, göyərtə- 
sində 78 nəfərin olduğu təyyarə Leninakan 

yaxınlığında ermənilər tərəfindən vuruldu. 
Zəlzələ və sonrakı hadisələr nəticəsində ya- 

L vəziyyət ermənilərin bir çoxu- 

nu ölkəni tərk edərək Şimali Amerika, 
Şərqi Avropa və Avstraliyada məskunlaş- 
mağa vadar etdi. 

1990 il avqustun 23-də Em. SSR Ali 

Soveti “Ermənistanın müstəqilliyi haqqın- 
da bəyannamə” qəbul etdi. 1991 ilin mar- 

tnda Е. hakimiyyəti SSRİ-nin saxlanıl- 
masına dair referendumun respublika əra- 
zisində keçirilməsinə mane oldu. 1991 il 

avqustun 8-də E.-ın Mehri r-nunda azərb.- 
ların yaşadığı axırıncı kənd — Nüvədi er- 
məni silahlı quldur dəstələri tərəfindən zəbt 

edildi və sakinlər kəndi tərk etməyə məc- 

bur oldu. Bununla, mərkəzi hökumətin 

hərbi-siyasi dəstəyi sayəsində erməni mil- 
lətçiləri E.-ın bütün ərazisini azərb.-lardan 
"etnik təmizləmə” kimi cinayətkar proqra- 
min icrasını başa çatdırdılar, 

1991 il oktyabrın 17-də L.Ter-Petros- 

yan Е. prezidenti seçildi. 1991 ilin dekab- 
rında E. MDB-yə qoşuldu. 1992 ilin mar- 
tında BMT-nin üzvü seçildi. 

1988-94 illər müharibəsi “Qarabağ mü- 

haribəsi” kimi tarixə düşdü. Əvvəlki üç 
müharibədən fərqli olaraq bu dəfə əməliy- 
yatlar Erm. SSR-də, eləcə də Azərb. SSR 
DQMV ərazisində yerləşdirilmiş sovet hər- 

dəstəyi: 

Xocalı soyqırımını törətdilər. Dağ 
bağdan əlavə Azərb. Resp.-nın daha 7. 
bati r-nunu — Laçın, Kəlbəcər, Zəngil 
Cəbrayıl, Qubadlı, Ağdam, Füzuli r-nl: 
işğal edən E. burada qondarma “Dağlıq 
rabağ Resp.”nı elan etdi. Ümumiyyətlə, 
ın təcavüzü nəticəsində Azərb. Resp. – 
ərazisinin təqr. 2096-4 işğal edilmiş, 30 min 
azərb. öldürülmüş, yüzlərlə tarixi abidə, 
mədəni-maarif müəssi dağıdılmışdır. 

Azərb. Resp. ərazilərinin işğalı ilə bağlı 
BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993 ilin apre-: 
lində 822, iyulunda 853, oktyabrında 874 
və noyabrında 884 saylı qətnamələr qəbul: 
edərək E.-dan işğal olunmuş ərazilərdən 

qeyd-şərtsiz çıxmağı tələb etsə də, Е. bu 
günədək həminəraziləri işğal altında saxla- 
yır. 1994 ilin mayında Rusiyanın vasi- 
təçil ermənilərin təcavüzü dayandır- 

malarına dair saziş imzalandı. Qarabağ mə- 
sələsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun sülh- 
məramlı fəaliyyətinin səmərəsizliyi nəti- 
əsində təcavüzkar ermənilər üçün əlverişli 
nə müharibə, nə sülh” şəraiti yarandı. Е.. 

müxtəlif bəhanələrlə bugünədək danışıqlar: 

1995 ildə E.-ın konstitusiyası qəbul 
edildi. 1996 ildə L.Ter-Petrosyan ikinci də- 
fə E. prezidenti seçildi. 1998 ilin fevralında 
hökumət daxilindəki fikirayrılığı nəticəsin- 
də L Ter-Petrosyan istefa verməyə məcbur 
oldu. Baş nazir R.Koçaryan, müdafiə naziri 
V.Sarqsyan, daxili işlər və təhlükəsizlik na- 
ziri S.Sarqsyan L.Ter-Petrosyan tərəfindən 
irəli sürülən və münaqişə zonalarının demi- 
lifarizasiyasım, həmçinin 1992-94 illərdə 
hərbi əməliyyatlar zamanı işğal edilmiş bir 
sıra yaşayış məntəqələrinin Azərb.-a qay-: 
tarilmasını nəzərdə tutan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanmasına dair planı: 
dəstəkləmədilər, 

1998 ildə R.Koçaryan prezident seçil- 
di.1999 il oktyabrın 27-də Yerevanda terror: 
hadisəsi baş verdi: avtomatlarla silahlanmış: 
terrorçu qrup E. Milli məclisinin sessiyası: 
keçirilən zala daxil olaraq baş naziri, par- 
lamentin spikerini və daha 5 deputatı qətlə 
yetirdi. 2003 ildə R.Koçaryan ikinci müd- 
dətə prezident seçildi. 2008 ildə Xocalı 
soyqırımında bilavasitə iştirak etmiş S.Sar- 
qsyan prezident seçildi. 2009 ildə Sürixdə 
(İsveçrə) E. ilə Türkiyə arasında “Ermənis- 
tan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası 
arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı 

Ti 

ini əminin tərəfləri R 

çud problemlərin tarixi müstəvidə təşkil 
edilmiş dialoq vasitəsilə nizamlanmasına 
dair razılığa gəldilər, Lakin bu protokollar 
hər iki ölkədə parlamentin ratifikasiyasına- 
dək gedib çıxmadı, E. tərəfi öncə qondarma 
"erməni soyqırımı”nın tanınması şərtini 

irəli sürdü, Türkiyə isə bu məsələni kökün- 
dən araşdırmaq üçün hər iki ölkənin arxiv- 

lərini tarixçi və tədqiqatçılar üçün açmağı 
təklif etdi. Lakin erməni tərəfi “erməni soy- 
qırımı”nın müzakirəsinə heç bir lüzum ol- 
madığını bildirdi. Türkiyə isə E. qarşısında 
işğal edilmiş Azərb. torpaqlarının boşaldıl- 
ması şərtini qoydu. Nəticədə, Sürix proto- 
kollarını nə Е., nə də Türkiyə ratifikasiya 
etmədi. 

2013 ildə 5. Sarqsyun il 
prezidenti seçildi. 
dövlət strukturunda dəyişiklik edildi, 2018 
ilin martında A.Sarkisyan E. prezidenti se- 
çildi, 

Təsərrüfat 

ÜDM-in həcmi təqr. 25,8 mlrd. dollar 
(alıcılıq qabiliyyəti pariteti üzrə) təşkil 
edir, əhalinin adambaşına 8600 dollar 
düşür (2016). İnsan inkişafı indeksi 0.743 
02015, dünyanın 188 ölkəsi arasında 84- 
cü yer), ÜDM-in strukturunda sənayenin 
payı 27,594, КА.-пип — 17,894, xidmət 
sferasının — 54,79/-dir (2016). 

Sənaye. Aparıcı mövqe yeyinti səna- 
yesi (36,699), əlvan metallurgiya (21,790), 
elektroenergetika (19,592), maşınqayırma 
və metal emalı (4,896), kimya sənayesinə 
(2,099) məxsusdur, 

Е, energetika defisiti olan ölkələrdəndir. 
Yanacağın bir hissəsi idxal (qaz Rusiyadan 
və Tür.-dan) edilir. “Armrosqazprom” E.— 
Rusiya birgə müəssisəsi (yeni və bərpa 
edilmiş qaz kəmərlərinin və təbii qazın 
yeraltı anbarlarının layihələndirilməsi, 
tikintisi və istismarı) fəaliyyət göstərir. 
Elektrik eneriisi istehsalı 7,3 mird. (Vr/saar 
təşkil edir (2015): 4196-1 AES-lərdə (ən 
irisi - Metsamor, 880 min. KV7), 3096-1 
SES-lərdə (Gümüş, 224 min /V/: Kanaker, 
102 min KV/), 2999-i İES-lərdə (Razdan, 
1110 min (с Yerevan İEM, 550 min с, 
Vanadzor İEM) istehsal olunur. 

Aqarak yataqları) тә фәл (Sotk və Meqrad- 

crübə-sə 

ıl tərkibli 
konsentratın (Ararat qızıl emalı z-du), alü- 
minium prokatı və texniki folqanın ("Ar- 

işləyir) istehsalı inkişaf etmişdir. д гара 

avadanlıq, avtomobil və dəzgahqayırma is- 
tehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır, Əsas mərkəz- 
ləri Yerevan, Vanadzor və Armavirdir. 

Elektrotexnika və elektron sənayesi 
müəssisələri fəaliyyət göstərir. Yerevan 
(elektrik mühərrikləri istehsalı, təcrübə-işiq 
texnikası, kabel və s. z-dlar), Уаладгог (öl- 
çü cihazları, işıq texnikası və s. z-dlar), 
Gümrü (analitik cihazlar təcrübə z-du), Sevan 
(elektrik icra mexanizmləri z-du) və Qafan 
(işıq texnikası z-du) əsas mərkəzləridir. 

Kimya sənayesi xloropren kauçuku 
(Yerevanda “Nairit” kombinatı), rezin-tex- 
niki məmulatların, şinlərin, sellülozun mü- 
rəkkəb efirlərinin (lif, sellofan və s. — 
“Polivinilasetat”, Yerevan), kimyəvi reak- 
tivlər, karbamid, melanin və digər məh- 
sulların istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. 
Yerevanda dərman preparatları və vitamin- 
lər istehsal edən iki müəssisə yerləşir. 

Zərgərlik sənayesi inkişaf etmişdir (ha- 
zır məhsul ixracatında 1-ci yeri tutur, təqr, 
4 min nəfərin çalışdığı təqr. 50 şirkət fəa- 
liyyət göstərir). Xammal (emal edilməmiş 
zərgərlik və texniki almaz) Rusiyadan (ildə 
təqr. 30 min kar emal edilməmiş almaz, 
təqr. 1 mln. kar texniki almaz və 500 iq qı- 
zıl), Belçika və Niderlanddan gətirilir. Al- 
mazla yanaşı yarımqiymətli daşlar emal 
edilir, qızıl zinət əşyaları, saat və s. istehsal 
olunur, Ən iri müəssisələri Yerevan zərgər- 
lik z-du və Em. almaz şirkətidir. 

Konyak və şərablar, meyvə və tərəvəz 
konservləri, içkilər, ət və ət məhsulları, süd 
məhsulları və s. yeyinti sənayesinin əsas 
məhsullarıdır. E.-da bir neçə konyak və 20- 
dən çox şərab 2-ди var. Vaqarşapat, Areni, 
Aştarak, Artaşat, İcevan və Arevşat şərab- 
çılıq mərkəzləridir. Konserv sənayesində 
Artaşat, Ararat və Armavir z-dları ixrac- 
yönlü məhsullar istehsal edir. Yüksəksortlu 
tütün istehsalı sahəsində bir neçə müştərək 
müəssisə (ən iriləri Yerevanda “Qrand To- 
bako” E.-Kanada, ildə 9 mlrd, siqaret: Ma- 
sisdə “Masis Tabak” E.-Yunanıstan, ildə 
13-15 min r tütün) fəaliyyət göstərir. 

Ararat, Razdan və Artik 55. 
best-sement və şifer məmulatları, 

mərkəzləridir. 
icihazqayırma üçün xalis də- 
a istehsalı üzrə 

və Tumanyan ş.-ndə 
odadavamlı materiallar istehsal if 2-4 
fəaliyyət göstərir. 

Kənd təsərrüfatı, Kit, üçün yararlı sa- 
hələr təqr, 1,7 mhh. ha-dir (ölkə ərazisinin 
5992-i, 2016), o cümlədən təqr. 0,5 тип. ha 
əkin yerləri, 0.8 mln. Ла otlaq və biçənək 
yerləridir. Dəyər ifadəsinə görə bitkiçilik 
məhsulları üstünlük təşkil edir (bütün Кас, 
məhsulunun təqr. 6099-i). Buğda (38,0 
min 1) kartof, tərəvəz-bostan bitkiləri (1,01 
min. 0), həmçinin texniki (tütün, ətirşah) və 
yembitkiləri becərilir (2013). Bağçılıq (şaf- 
talı, ərik) və üzümçülük inkişaf etmişdir. 

Əsasən, qaramal (678,3 min baş), davar 
(784,1 min baş), donuz (139 min baş) 

yetişdirilir (2014). 1990-cı illərin əvvəl- 
lərindən qaramalın ümumi sayı azalmışdır. 

Məhsulun təqr. 95,594-i (dəyərə görə) 
əhaliyə məxsus təsərrüfatlarda istehsal 

edilir: ətlik çəkidə 102,1 min f mal və quş 
əti, 813,6 min r süd, 2485,0 min ədəd yu- 
murta, 

Nəqliyyat. Avtomobil nəql.-ın əsas nö- 
vüdür. Bərkörüklü avtomobil yollarının 

uz. təqr. 7,8 min km-dir (2013). Yerevan- 
Aştarak-Gümrü və Yerevan-Sevan-İcevan 
əsas avtomagistrallardır. D.y.-nın uz, 711 
km-dir. Yerevan əsas diy. qovşağıdır. 
Gürc.-la diy. əlaqəsi var (Yerevan-Va- 
nadzor-Alaverdi-Tbilisi). Gürc. əruzisin- 
dən keçməklə Rusiyadan qaz kəməri E.-a 
daxil olur. 1991-2003 illər ərzində daşınan 
yükün həcmi 80,9 mln. r-dan 7,1 mln. r-a 
qədər azalmışdır. Yükdaşıma strukturunda 
(nəql. növləri üzrə) avtomobil nəql. liderdir 
(57,890), diy.-nun payına 3094, boru kəmə- 
rinin payına isə 11,990 düşür. Sərnişindaşı- 
ma və xurici yükdaşımaların böyük hissəsi 
hava nəql.-ı ilə həyata keçirilir. 11 aeroport 
var (2015). Zvartnots (Yerevanın 10 kr-li- 

yində) ən iri aeropotudur. 

Xarici iqtisadi əlaqələr. E. üçün xarici 
ticarət balansının mənfi saldosu səciyyə- 
vidir. 2016 ildə əmtəə ixracı 1,891 mlrd 
dollar, idxalı isə 2,836 mlrd. dollar təşkil 
etmişdir. Əsasən, qiymətli və yarımqiy- 
mətli daşlar, əlvan metallar (alüminium, 
nikel, mis), mineral məhsullar, şərab və 
konyak ixrac edilir. Məhsulların təqr, 
210/-i Rusiyaya, 8,794-i Bolqarıstana, 
7.97:-1 Kanadaya və 7,97:-1 Almaniyaya, 
7,807-i İraqa, 5,791-4 Çinə, 4.27/-i İrana, 
4226 İsveçə göndərilir (2016). Əsas id- 
xal məhsulları neft, təbil qaz, kimyəvi 
məhsullar, dərman preparatları, tütün 
məhsulları və avtomobildir, 30.79/-i Ru- 

"ак 
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siyadan, 119/-i Çin, 5.193-i İran, 596-i 
(ci Almaniyadan idxal 

olunur (2016). 

Silahlı qüvvələr 
E, silahlı qüvvələrinin (SQ) ümumi sayı 

təqr, 45 min nəfərdir (2016): quru qoşunları 
(00), HHQ və HHM qoşunlarından ibarət- 
dir. Ali baş komandan prezidentdir. Ali 
hərbi idarəetmə orqanları Müdafiə Nazir- 
liyi və baş qərargahdır. SQ-nin əsas növü 
olan QQ (təqr. 42-min nəfər) 3 motoatıcı 
briqada, 10 əlahiddə motoatıcı alay, ar- 
tilleriya briqadası, özüyeriyən artilleriya 
alayı, tankəleyhinə artilleriya alayı, kəşfiy- 

lektron mübarizə, rabitə, tə- 
minat və xidmət hissələri və bölmələrindən 
ibarətdir: təqr. 100 tank, təqr. 280 zirehli 

yat, radio. 

ini, təqr, 220 səhra artilleriya 
anla silahlanmışdır. HHQ 

(təqr. 1:min nəfər) hücumçu və helikopter 
eskadrilyalarından ibarətdir, 5 SU-25, 1 

təyyarəsi, təqr. 30, o cümlədən 13 

üş helikopteri (Mi-24) ilə silahlanmış- 

dir. ННМ qoşunları (təqr. 2-min nəfər) 2 
2 zenit-raket-artill 

eriya alayı və əlahiddə radiotexnika alayın- 
dan ibarətdir, təqr. 70 müxtəliftipli idarə- 

döyüş m 

topu və mina 

enit-raket briqadası, 

olunan zenit raketlərinin buraxıcı qurğusu 
hlanmışdır. Silahlar və hərbi texnika, 

asən, SSRİ və Rusiya istehsalıdır. 

in müttəfiqi və E. ərazisində 
yeganə ölkədir. 1992 ildə 

da Kollektiv Təhlükə. 
kilatı (KTMT) çərçi 

anmışdır. 1993-96 
mlrd. ABŞ dolları də- 

t satmışdır. Bunlar 
zirehli maşınlar, 

tiki raketlər vəs. idi. 2004 il- 
E.-a KTMT-nin üzvü kimi 
ərlə silah sa 2005 ildə Ru- 

üdəki 102-ci hərbi bazasının 
tank, 165 zirehli texnika, 84 

ra: 
zlik Müqaviləsi Тә 

vəsində hərbi 
illərdə Rusiya H 

ərindi silah və sur 

a qurğusu, 18 MiQ-24 qırıcı təyya- 
ir neçə zenit-raket kompleksi var 

qoşunlar in Gürcüstandan çıxarıl- 
ından sonra Batumi və Axalkalakidəki 

iya hərbi b: idakı hərbi texnikanın 
çox hissəsi 102-ci hərbi bazasının sərənca- 

mişdir. 2013 ildə E.-da Rusi- 
ya istehsalı olan 4 “İsgəndər-M” əməliy- 

tetaktiki raket kompleksi də yerləşdiril- 
2015 ilin iyulunda RF Rusiya isteh- 

an müasir silahları almaq üçün E.-a 
200 min. doll ir kredit verilməsinə dair sa- 

zişi ratifikasiya etmişdir. 2016 ildə Rusiya 
və Е. qoşunlarının birləşmiş qrupunun ya- 
rad ması bəyan olunmuşdur. 

Bundan başqa, ABŞ hər il E.-ın hərbi 
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sahəsinə maliyyə yardımı göstərir. 
SQ ümumi əsgəri mükəlləfiyyət və mü- 

qavilə əsasında komplektləşdirilir. 18-55 
yaş arası E. vətəndaşları (kişilər) hərbi mü- 
kəlləfiyyətli hesab olunurlar. Müddətli 
hərbi xidmət 18 ay, alitəhsillilər üçün 12 
aydır. 20-35 yaş arası qadınlar müqavilə 

sinda hərbi xidmətə çağırıla bilərlər. 
Zabit kadrlarının çoxu Rusiyada, Baltika- 
yanı ölkələrdə və Yunanıstanda hazırlanır, 
5Q-dən başqa E.-da DİN-in daxili qoşun- 
ları var, 

Səhiyyə 
Səhiyyəyə sərf olunan ümumi xərc 

ÜDM-in təqr, 1,593-ni təşkil edir (2003). 
Tibbi yardım 170-dən artıq xəstəxanada 
göstərilir, əhalinin hər 100 min nəfərinə 
620 çarpayı, 300-dən artıq həkim düşür 
(һәг 328 nəfərə 1 həkim). Ölümün əsas sə- 
bəbləri ürək-damar sistemi xəstəlikləri, din- 
bet, bədxassəli yenitörəmələrdir. Mal 
ilə xəstələnmə əhalinin 1 min. nəfərinə 16, 
İİÇ-infeksiyası ilə — 84 hadisədir (1999), 
Kürortları: Ankavan, Arzni, Cermuk, Dili- 
çan və 5. 

İdman 
E--da ilk idman cəmiyyəti “Ваг” (“Şa- 

hin”) 1918 ildə Gümrüdə (Leninakan) açıl- 
1923 ildə Ali Bədən Tərbiyəsi 

Şurası təsis edilmiş və 1-ci Ümumerməni 
spartakiadası keçirilmişdir. Ağır atletika 
üzrə ilk dünya rekordçuları S.Ambarsum- 
yan, R.Manukyan, İ.Azdarov olmuşlar 
1945 ildə Erm. Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn- 
ti təsis edilmişdir. 1950-ci illərdə SSRİ 
yığma komandasının heyətində Q.Ş 

mışdır 

yan 

və А.Агагуап (idman gimnastikası), V.En- 
gibaryan (boks), İ.Novikov (müasir beş- 
növçülük) Olimpiya çempionları, 1963 ildə 
T.Petrosyan şahmat üzrə doqquzuncu dün- 
ya çempionu olmuşdur. 1970-ci illərin əv- 
vəllərində “Ararat” (Yerevan) futbol klubu 
bir sıra uğurlar qazanmışdır (SSRİ çem- 
pionu, 1973: 2 dəfə — 1973 və 1975 illərdə 

SSRİ kuboku qalibi). Ölkənin ən iri stadio- 
nu “Razdan”dır (70 minə yaxın tumaşaçı), 
1980-ci illərdə ağır atletlər Y.Vardanyan, 
V.Militosyan, O.Mirzoyan, Y.Sarkisyan, 
boksçular İ.Akopkoxyan, S.Kazaryan, 
K.Saroyan, D.Torosyan və suyatullanan 

D.Ambarsumyan Olimpiya Oyunları, dün- 
ya və Avropa çempionatlarının qalibləri ol- 
muşlar. 1992 ildə E.-da MOK təsis edilmiş, 
1996 ildən milli komanda Olimpiya Oyun- 
larında ayrıca komanda kimi çıxış edir. Е. 
idmançıları Olimpiya Oyunlarında 1996 il- 
də 1 qızıl və 1 gümüş (yunan-Roma güləşi), 
2000 ildə 1 bürünc (ağır atletika), 2008 ildə 

6 bürünc, 2012 ildə 1 gümüş və 2 bürünc, 
2016 ildə isə Iqızıl, 3 gümüş medal qazan- 
mışlar, 

Təhsil, Elm və mədəniyyət 
müəssisələri 

Təhsil müəssisələrinə ümumi rəhbərlik 
Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən həyata 
keçirilir. 1999 ildə “Təhsil haqqında" Qa- 
nun, 2001 ildə “Təhsilin inkişafı üzrə 

Dövlət planı. 2001-2005" qəbul edilmişdir. 
Təhsil sisteminin strukturuna məktəbəqə- 
dər tərbiyə, ümumi tə ibtidai (1-3-cü 

siniflər), əsas orta (4-8-ci siniflər), tam or- 

ta (9-11-ci siniflər): peşə təhsili (ibtidai 
texniki-peşə, orta ixtisas, ali peşə (bakalay- 

Cermux kurortu, 
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ах, magistratura), məktəbdənkənar tədris 
və tərbiyə. ixtisasartırma və kadrların yeni- 
dən hazırlanması daxildir. 

Əhalinin savadlılıq səviyyəsi yaşı 15- 
dən yuxarı olan əhali arasında 99,896 
(2001): kişilər arasında — 99,896, qadın- 

lararasında — 99,796 təşkil edir (2016, 
YUNESKO-nun Statistika İn-tunun məlu- 
matlarına əsasən), 

E.-ın təhsil müəssisələri sistemində 692: 
uşaq bağçası (o cümlədən 681-i dövlət ta- 
beliyində), 1481 ümumtəhsil məktəbi (520 
mindən çox şagird: 72,7 96-i ali təhsilli ol- 
maqla 54 mindən artıq müəllim), 58 gim- 
naziya, 1 lisey, 12 kollec, 77 orta ixtisas 
təhsili müəssisəsi (27 mindən artıq şagird): 
qeyri-dövlət təhsil müəssisələrindən 31 
ümumtəhsil məktəbi (2,5 min şagird), 23 
orta ixtisas təhsili müəssisəsi (2 minə ya- 
xın şagird), bunlardan əlavə 54 ictimai 
pansion (11 minə yaxın uşaq), 163 məktəb- 
dənkənar müəssisə (61 mindən artıq uşaq) 
var (2005). 

Ali təhsil sistemində 20 dövlət müəs- 
sisəsi (54 mindən artıq tələbə, 3 mindən 

artıq müəllim), o cümlədən 10 ил-: fəali- 
yyət göstərir. Yerevan un-ti (1920 ildə ya- 
radılmışdır), Mühəndislik un-ti (1930), 

Yerevan xalq təsərrüfatı in-tu (1933), Erm. 

Kənd Təsərrüfatı Akademiyası (1930 il- 
dən), Yerevan Rəssamlıq Akademiyası 
(1944 ildən), Yerevan konservatoriyası 
(1923). Gümrü, Vanağcor, Dilican və s. şə- 

hərlərdə ali təhsil müəssisələri, o cümlədən 
Yerevan un-t və in-tlarının filialları var, 

1991 ildə Yerevanda Ermənistan Amerika 

un-ti, 1999 ildə Rusiya-E. (Slavyan) un-ti, 
2000 ildən Fransa ип-Ы fəaliyyət göstərir. 

Aparıcı elmi mərkəz Erm. EA (1943 
ildə yaradılmışdır) və onun elmi tədqiqat 

in-tlarıdır. Ən iri kitabxanaları: Milli kitab- 

xana (əsası 1921 ildə qoyulmuşdur), Resp. 
elmi-texniki kitabxanası (1962), Erm. EA- 

nin mərkəzi kitabxanası (1935). Əsas mu- 
zeyləri: Tarix (1957), Matenadaran (qədim 
əlyazmalar muzeyi, 1959), Erm. Milli qa- 

Matenadaran - Qədim Əlyazmalar İnstitutu, 
Yerevan. 

lereyası (1921) — hamısı Yerevan ş.-ndə, 
Sərdarabadda etnoqrafiya və folklor muze- 
Yİ, Vaqarşapatda Mesrop Maştos ad. dini 
İncəsənət muzeyi. 

Kütləvi informasiya vasitələri 
740-dan çox ümumnilli, vil. və şəhər 

qəzetləri, 328 јигпа| nəşr olunur, $ informa- 
siya agentliyi fəaliyyət göstərir (2009). 
KİV, əsasən, erməni dilindədir, гоз dilində 
də qəzetlər çap olunur. “Azq", “Hayastanı 
Hanrapedutyun”, “Ауо15 aşxar", “Атауо(”, 
"İravunk”, rus dilində “Qolos Arme: 
“Novoye vremyar, “Respublika Armeniya" 
nəşrləri daha geniş yayılmışdır. 1926 ildən 
radio, 1956 ildən televiziya fəaliyyət gös- 
tərir. 

Ədəbiyyat 
Ermənidilli ədəbiyyat antik və Yaxın 

Şərq mədəniyyətinin təsiri ilə formalaşmış- 

dir. Mesrop Maştos erməni əlifbasını tərtib: 
etmiş (təqr. 406), Bibliyanı yunan dilindən 
erməni dilinə çevirmişdir. Bu dövrdə, əsa- 
sən, dini məzmunlu ədəbiyyat yaranmağa 

başlamışdır. Bədii ədəbiyyatın ilk nümu- 
nələrini tarixnəvislər Aqafangel, Pavstos 
Buzand, Yeğişe, Movses Xorenli və b, 
yaratmışlar, 

7 əsrdə həm dini (Komitas, Stepanos 

Syunetsi və b,), həm də dünyəvi (Sebeos, 

Ovnan Mamikonyan və b.) ədəbiyyat inki- 
şaf etmişdir. Mistik-fəlsəfi mövzular 10 

əsrdə şair, ilahiyyatçı və musiqiçi Qriqor 
Narekatsi, yazıçı-tarixçilər H.Drasdana- 
kertsi, T.Artsruninin yaradıcılığında əksini 
tapmışdır. 11-12 əsrlər ədəbiyyatında ağı- 
lar, lirik-epik poemalar və epistolyar yanr 
üstünlük təşkil etmişdir. N.Şnorali dini liri- 

ka nümunələri yaratmış, H.İmastasar poeti- 
ka problemləri ilə məşğul olmuşdur. Bu 
dövrdə erməni ədəbiyyatı üçün yeni olan 
təmsil, hekayə јапнал yaranmışdır. 13 əsr 
poeziyasında mövzu və obrazlar rəngarər 
liyi, 14-16 əsrlərdə məhəbbətin, qadın 

gözəlliyinin tərənnümü, təblət təsvirləri üs- 

tünlük təşkil etmişdir. 
Orta əsrlərdən erməni ədəbiyyatının 

inkişafına Azərb. ədəbiyyatının güclü tə- 
siri olmuşdur. Azərb, klassik (Nəsiminin 
şeirləri və s.) və aşıq şeirinin bir çox nü- 
munələri erməni əlifbası ilə köçürülərək 
geniş yayılmışdı. Bir sıra erməni aşıqları 
(Səlmaslı Qul Harutyun, Şamçı Melkon, 
Arazlı Sərkis, Sayat Nova, M.Mədətov, 

Aşıq Avak və b.) Azərb. dilində də şeir 

qoşmuşlar. Aşıq-şair Sayar Nova şeirlə- 
rinin yarısından çoxunu Azərb. dilində 
yazmışdır. 

18 əsrdə B.Dpir, P.Qapanssi, H.Hovna- 

tan yazıb-yaratmışlar. 19 əsrin 20-ci illərin- 
də ədəbiyyatı geniş kütlələrin başa düş- 
mədiyi qədim erməni dilindən (qrabar) yeni 
erməni dilinə (aşxarabar) keçirməyə çalı- 
şan “keçid dövrü” yazıçıları meydana 
gəldilər (A.M.Ələmdəryan, M.D.Tagiad- 
yan). Q.Əlişan, X.Abovyan, M.Beşiktaş- 
һуап, P.Duryan 1840-50 illər yeni ədəbi 
hərəkatının nümayəndələridir. 1870-80 il- 

lərdə ədəbiyyatda sosial-məişət mövzulu 
romanlar yaradıldı, 1880- 90 illərdə tənqidi 
realizm aparıcı istiqamətə çevrildi, yeni 
yazıçılar nəsli meydana gəldi: Nar-Dos, 
V.Papazyan, Q.Zöhrab, A.Şirvanzadə və b. 
H.Tumanyan 19 asr. erməni ədəbiyyatı 
ənənələrini inkişaf etdirdi. 19 əsrin sonu - 
20 əsrin 1-ci yarısında: A.İsahakyan və 
B.Teryanın yaradıcılığı erməni ədəbiy- 
yatında yeni mərhələ oldu. 20 əsr erməni 
poeziyasının ən görkəmli nümayandəsi 
Y.Çarensdir. 1920-30 illərdə sosial möv- 
zular H.Hakopyan, Ş.Kurginyan, M.Arazi 
və b.-nın yaradıcılığında əksini tapmışdır. 
Böyük Vətən müharibəsi illərində A.İsa- 
hakyan, D.Dənirçiyan və b.-nın publi- 
sistikası, Q.Saryanın balladaları, İsahakyan, 

Q.Boryan və b.-nın şeirləri, V.Xe-çum- 
yanın novellaları yayılmışdı. 1950-60 illər 

ədəbiyyatında poeziya ön plana keçmiş, 

1960-70 illər nəsrində ənənəvi tarixi möv- 

zularla yanaşı, müasir mövzular, kənd və 
şəhər həyatı da əksini tapmışdır (Q.Ma- 
tevosyan, B.Oysepyan, R.Koçar, Z.Xalap- 
yan). 1980-90 illər erməni ədəbiyyatında 
müasir insanın daxili aləminin bədii inikası 

tutur (nasirlər О.Хапсуап, 1.Хес 
, şairlər V.Qriqoryan, M.Petros- 

geniş 

Memarlıq və təsviri sənət 
ərazisində qədim dövrlərə aid müda- 

mləri, yaşayış, dini və istehsalat 
(metaltökmə) yerləri aşkar edilmişdir. Elli- 

nizm dövründən qala (Qami) və şəhər (Ar- 
taşat, Tiqranakert) xarabalıqları saxlanıl- 
mışdır. Feodalizmin inkişafı ilə əlaqədar öl- 
kədə 4-7 əsrlərdə məbəd (Eçmiədzin, Rip- 
sime, Zvartnos) və kilsələr (Ereruk, Kasax) 
tikilmişdir, 9-11 əsrlərdə E.-da yeni şə- 

hərlər salınmış, xeyli sayda monastırlar ya- 
radılmış, yerli memarlıq üslubları formalaş- 
mişdir, Manuel (Ağtamarda tikililər kom- 

pleksi, 10 əsrin 1-ci yarısı) və Trdat (Anidə 
məbədlər, 10 əsrin sonu – 11 əsrin əvvəli) 
həmin dövrün görkəmli memrlırı ol- 
muşlar, 

9 əsrdə xaçkarlar — daşdan memorial 
stelalar geniş yayılmışdı. Orta əsrlər E. tət- 
biqi sənətini bədii keramika səciyyələndi- 
rir: dini mərasim üçün işlədilən saxsı 
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qablar (16 əsr), bəzəkli saxsı yumurtalar, 
üzlüyünə naxış vurulmuş раппо (1651- 
66) vəs. 

17 əsrin ortalarından dünyəvi boyakır- 
llq inkişaf etmiş, dəzgah portreti meyda- 
na gəlmişdir. Rəssamlardan O.Mrkuz və 
MiZöhrabyanın əsərlərində Qərbi Avropa 
boyakarlığından əxz olunmuş realist ma- 
пега nəzərə çarpır. 1830-70-ci illərdə por- 
tret lanrı üstünlük təşkil etmişdir (А.Оупа- 

tanyan, S.Nersesyan: hər ikisi Tiflisdə 
işləmişdir). E.-dan kənarda yaşamış bir sıra 
rəssamların yaradıcılığı bilavasitə məskun- 
laşdıqları ölkənin mədəniyyəti ilə sıx bağlı 
olmuşdur. Rəssam M.Saryanın yaradıcılığı 
E, boyakarlıq məktəbinin mafor palitrasını 
və dekorativizmini, onun müasiri olan 

heykəltəraş, boyakar və qrafik Y.Koçar isə 
erməni heykəltəraşlığının epik-monumen- 
tal xarakterini müəyyənləşdirmişdir. 

S.Arakelyan, Q.Güreyan, F.Terlemez- 
yan, A.Qocayan və b. Е. təsviri sənətində 

aparıcı mövqeyə malik boyakarlıq sahəsin- 
də çalışmışlar, 20 əsrin ortalarından mo- 

numental və dəzgah heykəltəraşlığı (A.Sər- 
kisyan, S.Stepanyan), teatr-dekorasiya sə- 
nəti (Q.B.Yakulov, M.Saryan) inkişaf et- 

mişdir, M.Avetisyan 20 əsrin 2-ci yarısının 
tanınmış rəssamlarındandır. 

Sovet hakimiyyəti illərində ölkənin 
paytaxtı Yerevan, demək olar ki, yenidən 
tikilmişdir. 1924 ilin baş planına (memar 
A.Tamanyan) əsasən şəhərin ərazisi funk- 
sional cəhətdən zonalaşdırılmış, möhtəşəm 
ictimai binalar ansamblı yaradılmışdır. 
1930-cu illərin əvvəlində klassik memarlıq 
ənənələrinə qayıdış 1950-ci illərin ortaları- 
na qədər erməni memarlığının üslub istiqa- 

mətini müəyyən etmişdir. 1960-70-ci illər 
memarlarının yaradıcılıq axtarışları müasir 

al konstruksiyalardan, yeni tikinti və 
bəzək materiallarından istifadə etməklə ye- 
rasiq 

akitliyi". 1924, 
an Milli Qalereyası 

ni memarlıq formalarının yaradılmasına 

yönəlmişdi (memarlar K.Akopyan, R.Ala- 
verdyan və b.). 1980-ci illərin sonu — 1990-: 
cı illərin əvvəllərində, demək olar ki, 
ölkədə tikinti aparılmamışdır. Sonrakı onil- 
likdə kommersiya inşaatı və fərdi layihələr 
üzrə binaların tikintisi üstünlük təşkil et- 

mişdir. 
Musiqi 

Qədim erməni musiqisi monodik (bir- 
səsli) səciyyə daşıyır. Erməni dilində ilk 
kilsə oxumalarını (şarakan vəs.) 5 əsrdə 
M.Maştos, S.Partev, M.Xorenasi yarat- 

mışlar, 

10 əsrdən dini mövzulu pyeslər — taq- 

lar yayılmışdır. Q.Narekatsi öz dövrünün 
görkəmli taqçısı idi. Şifahi peşəkar ənə- 
nələrə söykənən qusan sənəti xalq musi- 
qisi ilə bağlı olmuşdur. 18 əsrin sonu — 20 
əsrin əvvəllərində Azərb. aşıq sənətindən 
bəhrələnən erməni aşıq musiqisi inkişaf 
etmişdir. Erməni aşıq-şairləri Miran, Sa- 
yat Nova, Aşıq Avak və bir çox b. Azərb. 
dilində yazıb-yaratmışlar. 

19 əsrin ortalarından erməni musiqi- 

Ы rus musiqi mədəniyyətinin təsirinə 

məruz qalmış, musiqiçilərin bir çoxu 
Sankt-Peterburq və Moskva konservato- 
riyalarında təhsil almışdır (N.Tiqranyan, 
A.Spendiarov və b.). Yeni erməni musi- 
qisinin formalaşmasında E. bəstəkarlıq 
məktəbinin yaradıcısı Komitasın böyük 

rolu olmuşdur. A.Tiqranyanın “Anuş” 
operası (1912) xalq-məişət mövzusunda: 
ilk erməni operasıdır. 1933 ildə Yerevan 

Opera və Balet Teatrı A.Spendiarovun 
tarixi “Almast” operası (ilk tamaşası 

1930 ildə Moskvada olmuşdur) ilə açıl- 

mişdir. Teatrın repertuarında Azərb. bəs- 
təkarlarının əsərləri geniş yer tutmuşdur: 
Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operası, “Ar- 
şın mal alan”, “O olmasın, bu olsun” 
musiqili komediyaları, S.Ələsgərovun: 
“Ulduz”, R.H: in “Qafqazlı qardaş- 
qızı” ” operettaları və s, Digər sahələrdə 
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olduğu kimi, musiqi yaradıcılığında da 
erməni bəstəkarları Azərb. musiqisindən 
gen-bol istifadə etmişlər (A.Xaçaturya- 
nın “Qayane” baleti, 1942: 1-ci redak- 
siyası “Səadət” adı ilə, 1939), 

Erməni bəstəkarlıq məktəbinə rəh- 
bərlik etmiş A.Xaçaturyanın ənənələrini 
А.Ваһасапуап, A.Arutyunyan və b, 
davam etdirmişlər. A.Terteryan, A.Zöh- 
rabyan, E.Ayrapetyan 20 əsrin sonları 
erməni musiqi mədəniyyətinin görkəmli 
nümayəndələridir. Erməni ifaçılıq mək- 
təbini diriiorlardan K.Saracov, O,Dur- 
yan, A.Voskanyan: xormeyster T.Al- 
tünyan? pianoçulardan R.Andriasyan, 

K.Malxasyan: violinçalanlardan . 
danyan, A.Qabrielyan: violi 
lardan Q.Adamyan, М.Аһгатуапу | 
baçalan Y.Balyan: düdükçalan C.Qas- = 
paryan: um Q.Qriqoryan, 
B.Tumanyan, P.Lisitsian, Z.Doluxano- 
va, T.Sazandaryan, Q.Qasparyan və | b, 
təmsil etmişlər. 

Rəqs və balet 
Е.-п rəqs sənəti qədim ənənələrə ma- 

likdir. Xeyli sayda məzmun və formaca: 
müxtəlif mahnı (parerer) və rəqslər (pa- 

rer) qorunub saxlanılmışdır İmərasim 
rəqsləri — “sisayin”, totemik - “arci par" 
(ayı oyunu), “davapar” (dəvə oyunu), 
“qaz-qaz” (qaz oyunu), kəndirbazların, 
güləşçilərin rəqsi və 5.). Rəqslər toy və: 
dəfn adətlərinə daxil idi. Erməni xalq 
rəqslərinin xoreoqrafiyası rəqs fiqurları- 
nın zənginliyi ilə seçilir. Xalq rəqsləri: 
ənənələrindən peşəkar kollektivlər də (Е, 
mahnı və rəqs ansamblı, 1938: Е. rəqs 
ansamblı, 1958) istifadə edir. 1920-ci il- 
lərdən E.-da professional balet sənəti: 
inkişaf etməyə başladı. 1923 ildə Yere- 
vanda xoreoqrafiya studiyası, 1924 ildə 
ritm-plastika studiyası, 1927 ildə Təhsil 
Nazirliyinin nəzdində studiya yaradıldı. 
Bustudiyalar əsasında 1931 ildə xoreoq- 
rafiya texnikumu (1937 ildən Yerevan 
Xoreoqrafiya Məktəbi) fəaliyyətə baş- 
ladı, 1933 ildə Opera və Balet Teatrı açıl- 
di. 1939 ildə xoreoqraf İ.İ.Arbatov ilk 
milli erməni baletini – A.Xaçaturyanın 

“Səadət” əsərini (sonrakı redaksiyasında 
“Qayane” adı ilə) tamaşaya qoydu. Teat- 
пп repertuarındakı digər tamaşalar: “Mar- 
mar” (Е.Оһапезуап, 1957), “Üç palma” 
(A.Spendiarov, 1964), “Gözəl Ara və Şa- 
miram” (G.Yegiazaryan, 1982), “Spar- 
tak” (А.Хас̧а(игуап, 1988) vəs, E.-ın ba- 
let sənətinin inkişafında artistlərdən 
L.M.Lavrovski, V.A.Varkovitski, М.А. 
Anisimova, V.P.Burmeyster, N.M.Du- 
dinskaya, V.Qalustyan, L,V.Semanova, 
E.Y.Çanqa, M.Martirosyan və b.-nın 
rolu olmuşdur. 

Teatr 
Erməni teatrı əcdadlara sitayiş məra- 

simlərindən, xalq bayramlarından, məh- 
suldarlıq ilahəsi Anahitanın şərəfinə 
keçirilən ayinlərdən intişar tapmışdır. 
Orta əsrlərdən tarixən azərb.-ların məs- 
kunlaşdığı Zəngəzur, İrəvan, Göyçə və 
digər mahallarda Azərb. dilində teatrlaş- 
dirilmiş tamaşalar (dini, məişət, mövsümi 
və 5.) göstərilirdi. E.-dan kənarda yaşa- 
yan ermənilərin teatr fəaliyyəti məskun- 

ERMİT 

tamaşalar 
1836 Һәр G.Şermazanyan Tiflisdə “5 
Ы јал darbab ada әр аи 
dir. 1860-cı illərdə həvəskar truppalar 
əsasında İstanbulda və Tiflisdə erməni 
peşəkar teatrları yaradılmışdır. Tiflis 
truppasının fəaliyyəti və Q.Sundukyanın 
dramaturgiyası erməni səhnəsində tənqi- 
di realizmin möhkəmlənməsinə yol aç- 
mişdir. İrəvan azərb.-larından ibarət 
(сајт həvəskarlarının hazırladığı ilk teatr 
tamaşası — V.Mədətovun “Tamahkarlıq 
düşmən qazanır” vodevili — gimnaziyada 
oxuyan kasıb tələbələrə xeyriyyə məq- 
sədilə oynanılmışdır. 1886 ildə F.Köçər- 
linin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə yenə 
həmin gimnaziyanın azərb. tələbələri- 
nin səhnələşdirdiyi M.F.Axundzadənin 
“Müsyö İordan və dərviş Məstəli şah” 
komediyası mədəni hadisəyə çevrilmiş və 
İrəvan teatrının fəaliyyətinə təkan ver- 
mişdir. 19 əsrin sonu — 20 əsrin əvvəllə- 
rində komedioqraf A.Paronyanın və 
dramaturq A.Şirvanzadənin səhnə əsər- 
ləri erməni teatrının repertuarında geniş 
yer almışdır. 

Yerevanda dram teatrı (indiki Q.Sun- 
dukyan ad, Milli Akademik Teatrı) 1921 
ildə açılmışdır. Sonralar gənc tamaşaçılar 
teatrı, Gümrü, Kirovakan və s. şəhərlər- 
də dram teatrları təşkil edilmişdir. 1928 
ildə İrəvan Azərb. Dram Teatrı dövlət 
teatrı statusu almışdır (1935 ildə teatra 
C.Cabbarlının adı verilmişdir: 1988 ildə 
teatr E.-dan deportasiya olunmuş, hazır- 
da Bakı ş.-ndə fəaliyyətini davam etdi- 
rir). 1940 ildə E, teatr cəmiyyəti, 1944: 
ildə teatr in-tu yaradılmışdır. 1940-50-ci 
illərdə erməni səhnəsində M.Y.Lermon- 
tövün “Maskarad” (1949), L.N.Tolsto- 
yun “Canli meyit” (1951), A.P.Çexovun 
"Albalı bağı” (1951), A. Paronyanın 
“Baqdasar dayı” (1954) və s. tamaşalar: 
göstərilmişdir. Erməni teatrının yaran- 
masi və möhkəmlənməsində L.Kalantar, 
A.Burcalyan, A.Qulakyan, V.Acemyan, 
R.Nersesyan, V.Vaqaşyan, A.Avetisyan, 
V.Papazyan və b.-nın mühüm rolu ol- 
muşdur. E, teatrlarının repertuarında 
Azərb. dramaturqlarının əsərləri geniş 
yer tutmuş, C.Cabbarlının “Sevil”, 
“1905-ci ildə", “Aydın”, “Solğun çi, 
lər”, “Yaşar”, S.Vurğunun “Vaqif”, 
“Fərhad və Şirin”, M.İbrahimovun 
“Kəndçi qızı”, Ş.Qurbanovun “Sənsiz”, 
İ.Səfərlinin “Göz həkimi”pyesləri və s. 

 (Vanadzor, lafan, 
Ada Kamo vəs, 5 

Kino 
İlk kino çəkilişi 1907 ildə olmuşdur. 

1923 ildə “Dövlətkino” (sonra “Dövlət- 
fotokino”, hazırda “Ermənistanfılm”) 
təşkil edilmişdir. A.Bek-Nazarovun cək- 
diyi "Namus” (1926) ilk erməni bədii fil- 
mi, “Реро” (1935) isə ilk səsli filmdir. 
Sonrakı illərdə геј.-Јаг E.Məlik-Karam- 
yan və S.Gevorkov birgə “Kölgələr zir- 
vələri tərk edir” (1955), “Şəxsən məlum- 
dur” (1958), “Fövqəladə tapşırıq” (1965) 
filmlərini çəkmişlər. E. kinosunun yeni 
dövrü “Salam, mənəml” (1966, F.Döv- 
lətyan), “Üçbucaq” (1967, Q.Malyan) 
vəs, filmlərlə bağlıdır. Sənədli filmlər: 
“Sakinlər” (1970), “İlin fəsilləri” (1975, 
hər ikisinin re). A.Peleşyan). 1970-80-ci 
illərdə rei.-lardan E.Keosayan (“Kişilər”, 
1973), K.Gevorkyan (“Dördyolayrıcın- 
da” (1974), N.Ohanesyan (“Xoşbəxtli- 
yin mexanikası”, 1982), A.Mkrtçyan 
(“Uşaqlığımızın tanqosu”, 1984) və b., 
1980-ci illərin sonu — 90-cı illərdə S.Ba- 
bayan, V.Çaldranyan, M.Dövlətyan bir 
sıra maraqlı kino əsərləri yaratmışlar. 
Yaşlı nəslin nümayəndələri A.Mkrtçyan, 
A.Ağababov və А.Мапагуап 21 əsrin 
əvvəllərində kino sahəsində fəaliyyət- 
lərini davam etdirmişlər, 

04: CaenroxonekuT, Русскин Asepğali- 
даа, 1905-1920. Пер. саигл, Журнал “Хазар", Ba- 
xy, 1990, Је 3, Каземзадс Ф, Бормба за 
Заканҝазыс (1917-1921), Пер, с anra, Стокголым, 
2010,Гасымлы M. Анатолик н (ОжныВ Кавказ 
s 1724-1920-c годы: s поисках историҹескод ис- 
тины: М. 2014, Гусенизаде РА, Кавказ it 
арманс, Баку, 2014: Гасымлы М. Азербадджан, 
Арменик и Турпик в 1920–1994 гг.: реалыгах 
историн. М. 2016, 
ERMƏNİSTAN-GÜRCÜSTAN МӦНА- 
RİBƏSİ (1918) – daşnak Ermənistanı ilə 
Gürcüstan arasında baş vermişdir. Erm. 
keçmiş Tiflis qub.-nın Axalkələk (indiki 
Axalkalaki) və Borçalı qəzalarına əsassız 

iddia irəli sürmüşdü. AXC hökuməti mü- 
haribəyə qoşula bilməmişdi. Banım müqa- 
vilələrinə (1918) əsasən Gürcüstan-Ermə- 
nistan sərhəd zolağında yerləşmiş türk 
qoşunları oradan çıxdı, yerini Gürc.-nı mü- 
dafiə edən alman qoşunları tutdu. Almani- 
yanın hərbi qüvvələri bu əraziləri tərk 
etdikdə (1918) Borçalı qəzasının xeyli his- 

ə süvari eskadron, Borçalıya isə 4-cü 
erməni polkunu göndərdi. Hərbi əməliy- 
yatlar dekabrın 9-da başladı. Döyüşlər 
azərb.-ların yaşadığı Borçalıda gedirdi, 
Dekabrın 17-də Gürc. rəsmən Erm.-a mü- 
haribə elan etdi, bu ölkə ilə diplomatik 
əlaqələri kəsdi. Dekabrın 18-31-də tərəflər 
arasında hərbi əməliyyatlar baş verdi. Bor- 
çalı torpaqlarına və əhalisinə ciddi ziyan 
vurmuş müharibəyə İngiltərə son qoydu. 
1919 il yanvarın 9-17-də Tiflisdə tərəflə- 
rin konfransı keçirildi. Gürcüstan-Ermə- 
nistan sərhədi Antanta Ali Şurası tərə- 
findən təyin edilənədək Borçalı qəzasının 
şm. hissəsinin Cürc.-na, с. hissəsinin Erm.- 

na verilməsi, Allahverdi mis mədənlərinin 
olduğu orta hissədə isə ingilis gen.-qu- 
bernatorunun idarəçiliyində “neytral zo- 
na”nın yaradılması qərara alındı. Kon- 
fransa AXC nümayəndə heyəti dəvət edil- 
mədi. AXC-nin Tiflisdəki nümayəndəsi 

ölkəsinin qərarı tanımayacağını bəyan 
etdi. 1921 ildə RK(b)P-nin Qafqaz büro- 

sunun 7 iyul tarixli qərarına əsasən “ney- 
tral zona” da Erm.-a birləşdirildi. Belə- 

liklə, Borçalı Gürs.-la Erm, arasında bö- 
lüşdürüldü, 
ERMƏNİSTAN-TÜRKİYƏ MÜHA- 
RİBƏSİ (1920) – Ermənistanın işğalçılıq 
siyasəti yürüdən daşnak hökumətinin Тӧг- 
kiyəyə ərazi iddiaları nəticəsində baş ver- 
mişdir. Müharibənin başlanmasında Paris 
sülh konfransının (1919-20) iştirakçıları 
olan böyük dövlətlər az rol oynamadı. 
Müharibəyə səbəb Türkiyə Böyük Millət 
Məclisinin (TBMM) Sevr sülh müqavi- 

ləsini (1920) ratifikasiya etməməsi oldu 
1920 il iyunun 18-də daşnaklar Ону ş.-ni 
tutdular, Türk ordusu sentyabrın 29-da Sa- 

rıqamışı, sonra Ərdəhanı azad etdi, okt- 

yabrın 30-da Qarsa daxil olaraq Gümrü 
(Aleksandropol) istiqamətində hücumu 
davam etdirdi. Ermənilərin Qərb dövlət- 

lərinə müraciəti cavabsız qaldı, Noyabrın 

7-də Gümrü azad edildi və İrəvan üzərinə 

yürüş başlandı. Noyabrın 18-də Erm. ba- 
rıq imzalamağa məcbur oldu. Türkiyənin 
müharibədə qələbəsi onun nüfuzunu möh- 
kəmləndirdi, Moskva müqaviləsinin (1921) 
və Qars müqaviləsinin (1921) bağlanma- 
sını sürətləndirdi. 
ERMİT Şarl (Hermitc Charles) (24.12 
1822, Dyöz — 14.1.1901, Paris) — fransız 

riyaziyyatçısı, Paris EA-nın üzvü (1856), 
Peterburq EA-nın əcnəbi m. üzvü (1857) 
хәәспәЫ fəxri üzvü (1895), London Kral 

Cəmiyyətinin üzvü (1873), Paris Un-tinin 
prof:-u (1869 ildən), Klassik analiz, cəbr və 
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ERMİT ÇOXHƏDLİLƏRİ 

ədədlər nəzəriy- 

yəsinin müxtəlif 

məsələlərinin təd- 
məxsus- qiqi F 

dur, Əsas işləri el- 
liptik funksiyalar 
nəzəriyyəsi və onun 
tətbiqinə aiddir. 1 
ortoqonal çoxhəd- 
lilər sinfini öyrən- 

mişdir (Ermit çoxhədliləri), Onun bir sıra 
və onları invariantları 

ərmasi) həsr olun 
işləri cəbri formalı 

nəzəriyyəsinə (Erm 
müşdür. e ədədinin transsendentliyini isbat 

etmişdir (1873) 
ERMİT ÇOXHƏDLİLƏRİ -— bütün 

x су со ədəd охипда e"” çəkili 
H,(9)) ortoqonal: çoxhədlilər: sistemi 

п= 0, 1,2,... üçün E.ç 

H,(x) 1) Х 

sturu ilə təyin olunur, alda 

(x) Н)(х)=2х, Н.(х)=4х2–2, 

Ну(х)=ҝ̆ 24, Н.х)=1644–48Х2412 

Е.с. üçün diferensial tənliklər və rekur: 

nt formula uyğun olaraq aşağıdakı şəkil. 

tdirmişdir (1859). Son 
xhədliləri öyrənmişdir 

ERMİT FÖRMASI - Ş7. 3. а,хд 
çoxhədli, burada а,/= ai (a – a ilə 

п ədəddir), | 
nun Ку adratı, bu 

Е.2-фг јап а 
Е.(-пип əmsallarından ibarət olar 

k formalar 
144 (1854) ar. 
ətlərində tam 
r edilməsinə 

İrmişdır, 
ERMİT OPERATORU, simmetrik 

or- Hhilber la sıx D(4) 
blastına malik və istənilən x, ye 

ərtini ödəyən 4 

dakılara ek 
2) istəni 

ratoru, Bu şərt aşağ 

D(A"), ən 

1*х, burada A" 4 ilə 

əni 4 cc A". Məhdud 
nda təyin olunur, ya 

nişləndirilir və bu 

zaman = olur, yəni 4 öz-özünə qoşma 
operatordur. Qeyri-məhdud E.o. öz-özünə 
qoşma genişlənməyə malik ola da bilər, 
olmaya da. Bəzən öz-özünə qoşma ope- 
ratora E.o. deyilir, yuxarıdakı mənada ve- 
rilən E.o. isə “simmetrik operator” adlanır. 
Sonluölçülü fəzada E.o. Ermit matrisi ilə 
təsvir edilir. 
ЕКМИТАЈ, Dövlət Ermitağı 
S.-Peterburqda bədii və mədəni-tarixi 
muzey. Dünyanın ən böyük muzeylərindən 
biridir. Beş binanı əhatə edir: Qış sarayı 
(memar V.V.Rastrelli, 1554-62), Kiçik 
Ermitai (memar 1.B.M.Vallen-Delamot, 
1764-67), Qədim Ermitai (memar Y.M 

Felten, 1771-87), teatr binası (D.Kvarı İL 

1783-87) və Yeni Ermitai (memar 1.. fon 
Klentse, 1839-52). E.-ın yaranma tarixi 
1764 ildən — II Yekaterinanın Berlindən 
holland və flamand məktəblərinə aid 
tablonu aldığı vaxtdan hesablanır. 1852 ildə 
kütləvi baxış üçün açılmışdır. Saxlanılan 
əsərlərin xeyli hissəsi sarayın “Ermitai” (fr 

tənha yer) adlanan apartamen- 
tində yerləşirdi: sonradan şəkil qalereyası 
bütövlüklə E. adlandırılmışdır. 1774 ildə 
E.-ın Qış sarayında toplanan tabloların sayı 
2080-ə çatmışdır. Bununla bərabər, saraya 
antik dövrə aid rəsm və qravürlər, Qərbi 

ermitage 

Avropa tətbiqi sənəti nümunələri, numiz- 
tika, həmçinin kitab kolleksiyaları (Vol 
п kitabxanası) daxil olmuşdur. Е 

arının artması 19 əsrdə də da- 

m: 

etmişdir (qədim skiflərə aid mate 
riallar). E. rus mədəniyyətinin inkişafına 

Qiymətli ekspo- böyük təsir göstərmişdir 
ın artması, güc 

bindən Yeni Ermilafın binası tikilmişdir. 

E--da Qərbi Avropa incəsənəti Rafael, Leo- 

timai maraq səbə- 

Ermita) 

nardo da Vinçi, Tisian, Согсопе, De Velas- 

kes, P.P.Rubens, Rembrandt, O. Renuar, 
P.Pikasso, A.Matiss və b.-nın nadir əsərləri, 
Mikelancelo, A.Qudon və O.Rodenin əsər. 
lərindən ibarət heykəltəraşlıq toplusu, 17:- 
18 əsrlər fransız, ingilis boyakarlığının ən 
gözəl nümunələri, həmçinin rəsm, qrafika: 
kolleksiyası, tətbiqi sənət abidələri saxla, 

nılır. 

Orta əsrlərdə Şərqdə, о cümlədən 
Azərb.-da hazırlanmış dekorativ-tətbiqi sə- 
nət əsərlərindən nadir nümunələr E.-da nü. 

mayiş etdirilir. Azərb. sənətkarlarının dü- 
zəltdiyi quş (tuncdan), insan, heyvan fi. 

qurları (7-11 əsrlər), kaşı məmülatlar (12-- 
15 əsrlər), məişət əşyaları (dolça, tiyan, 
kasa və 5.), Şirvan lüləyini (tunc, 1206), 
ağırl olan məşhur tunc tiyan (1399, 
usta Əbdüləziz ibn Şərəfəddin Təbrizi), 
həmçinin arxeoloyi tapıntılar, keramika mə- 
mulatları (14-17 əsrlər) E.-ın ekspozisi- 
yasını zənginləşdirir. 

E.-da böyük elmi tədqiqat işləri aparılır, 
elmi konfranslar keçirilir, arxeoloyi ekspe- 
disiyalar təşkil olunur, kataloqlar, albomlar, 
soraqçalar nəşrə hazırlanır, xarici ölkə 
muzeylərinin sərgiləri təşkil edilir. 1941 
ildə — müharibənin ağır günlərində E.-da 
Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 
illiyi qeyd edilmişdir. 
ERMOSİLYO (Hermosillo)— Meksikanın 

şm.-q.-ində şəhər. Sonora ştatının inz. m. 

Əh. 702 min (2005). Mühüm nəql. qovş 
Beynəlxalq aeroport. 

hərin yerləşdiyi ərazidə ilk insan 
məskənləri 3500 il əvvələ aiddir, Buraya 

qızıl axtarmaq məqsədilə gəlmiş ispanlarla 
yerli əhalinin ilk təması 16 əsrin ortalarına 

təsadüf edir. 1700 ildə indiki E.-nun ye- 
S.-Peterburq, 

rində 3 ispan kəndinin — Nuestro Зепуого 
del Populo, Nuestro Senyoro de Los An- 
heles və La Santisima Trinidad del Pitikin 

əsası qoyulmuşdur. Tezliklə ispanlar və 
yerli əhali arasında münasibətlər kəskin- 

ləşmişdir. Hindi xalqı serilərirn hücumla- 
ninin qarşisini almaq məqsədilə ispanlar 
təqr. 1726 ildə Presidio de Pitik fortunu 
tikmişdilər. 1821 ildə Meksikanın müstə- 

qillik qazanmasından sonra Pitik dep-tin 
nz. m.-nə çevrilmişdi (1325). 1828 ildə 

Meksikada: azadlıq müharibəsi zamanı 
üsyançı qoşunlarına komandanlıq etmiş 
X.M.Qonsales Ermosilyonun şərəfinə Pi- 
tikin adı dəyişdirilərək E. adlandırılmışdır. 
1879 ildə Sonora ştatının paytaxtı E.-ya 
köçürülmüşdür. 1881 ildə E., Quaymos və 

Noqales arasında diy. tikintisinin başa çat- 

asından sonra şəhər Meksikanın şm.-q.- 
nin iqtisadi mərkəzinə çevrilmişdir. 

Suvarma əkinçiliyi r-nu, ticarət mər- 
kəzidir. Maşınqayırma, kimya, sement, 
yeyinti sənaycsi inkişaf etmişdir. 

Ermitai, İordan pilləkənlən. Ermitai. Georgi zalı (Böyük taxt-tac salonu) 
E.-da məşhur qış kurortları fəaliyyət 

göstərir. Sonora Un-ti (1938), Regional 
(1960), Sonora (1980) muzeyləri və s, var, 
ERMÜPOLİS (Hermüpolis) - Yunanıs- 
tanin Siros a.-nda şəhər və port. Cənubi 
Egey adaları vil.-nin və Kiklad a-n no- 
munun inz. тп, Әһ. 11,4 min (2011). Pirey, 
Saloniki, İraklion şəhərləri, Kiklad, Do- 
dekancs adalar qrupu, Vios, Lesbos və Sa- 
1108 а-п ilə gəmi əlaqəsi var. 
ERNANBES (Hernindez) Xose (10.11 
1834, Buenos-Ayres əyaləti, Pueyrredon 
21.10.1886, Buenos-. 
şalri, iumalist, siyasi xadim. 1880-ci illərdə 
deputat, senator olmuşdur. Sosial ədalət- 

sizliyin qurbanı olan azadlıqsevər qauço 
haqqında “Martin Fyerro" (һ.1, 1872: һ.2, 
1879) roman-poemasında xalq yaradıcı- 
lığına xas motivlərdən və bədii vasitələrdən 
istifadə etmişdir. Poema qauço ədəbiy- 
yatının və ümumilikdə bütün 19 əsr Ar- 
gentina realist bədii söz sənətinin zir- 
vəsidir. Federalizm rəhbərlərindən biri olan 

Ermosilyo şəhərindən görünüşü. 

A.Penyalos haqqında “Çaçonun həyatı və 
ya general Anxel Penyalosun tərcümey 
halının ştrixləri" (1863) adlı bədii bioqrafik 
əsərin, “Torpaq sahibkarının hazırlanması" 
(1881) traktatinın müəllifidir. 
ERNANDES (Hemindez) Migel (30.10, 
1910, Orinela – 28,3.1942, Alikante) 
ispan şairi. 1936-39 illər ispan xalqının 
milli-inqilabi müharibələrində həm ko- 
missar, həm qəzet və radio redaktonu kimi 
iştirak etmişdir. Faşist həbsxanasında dün: 

yasını dəyişmişdir. “Ay eksperti" (1933) və 
önməz şüa" (1936) topluları səmimi lirik 

şeirlərdən ibarətdir. “Xalq küləyi” (1937) 
“Qarovulda durmuş adam” (1939) toplu- 

larında, “Ölüm keşişi” (1937) mənzum 
dramında faşizmə qarşı mübarizədə xalqın 
qəhrəmanlığını təsvir etmişdir. Bir 
pyesin müəllifidir. 

Əsərləri: Obras Comp) В. Aires, 1960, 
Əd:Povepo9. Mimem Öpününec. M., 1962 

ERNE Nils Kay (23.12.1911, London 
71.10.1994, Kastion-dyu-Qar) — Danimarka 
immunoloqu. Nobel mükafatı laureatı 
(1984), Kopenhagen Un-tində tibb təhsili 
və 1947 ildə tibb 
doktoru dərəcəsi 
almışdır. 1943-56 
illərdə Danimarka 
Milli Zərdab İn- 
tunda işləmiş, hə- 
min dövrdə özü- 
nün əks-cisimlərin 
əmələ gəlməsi nə- 
zəriyyəsini yarat- 
mişdir. Bü nəzə- 
riyyə E.--ni məşhur alim kimi tanıtmış və 
o, 1956 ildən ÜST-ün Cenevrədəki biol. 
standartların və immunologiyanın baş sek 

1962-66 illərdə siyasında çalışmışdır. 
ÜST-də ekspert, eyni vaxtda Pittsburq Un 
ti tibb məktəbinin mikrobiologiya şöbə- 

sinin prof.-u və müdiri olmuşdur. 1966 
ildə Avropaya qayıtmış və Frankfurtda 
İohann Volfqanq Göte Un-tində prof 
adını almışdır. 1969 ildən (1980) Bazel 



ERNESAKS 

İmmunologiya İn-tunun direktoru işlə- 
mişdir. 
ERNESAKS Qustav Qustayoviç (12.12. 
1908, Tallin yaxınlığında Perila Ҝ. — 
24.1.1993, Tallin) – eston xor дизјоги və 
bəstəkarı, SSRİ xalq artisti (1956), Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 
(1974), Tallin kon- 
servatoriyasının 
musiqi pedaqogi- 
kası (1931) və 
A.Kappın bəstə- 
karlıq (1934) sinif 
lərini bitirmişdir. 
1941-45 illər mü- 
haribəsi dövründə 
Yaroslavldakı es- 
ton bədii ansamblları xorlarının diriioru 
olmuşdur, Estoniya Dövlət Akademik Kişi 
Xorunu yaratmış (1944), Respublika mahnı 
bayramlarının baş дилјоги kimi çıxış 
etmişdir (1947 ildən), Yaradıcılığının əsas 
sahəsi xor јалп olan Е. həm də Estoniya 
SSR Dövlət himnir 
idi. Tallin dərs 
lemişdir (1937 ildən: 1945 ildən prof.) 
Xor diriforlarından K.Arenq, Y.Variste: 

n musiqisinin müəllifi 
Konservatoriyasında 

O.Oya onun şagirdləri olmuşlar. E. 5 ope: 
ranın, kantataların, bir çox xor əsərlərinin 

müəllifidir. Lenin ordeni ilə təltif 
olunmuşdur, SSRİ Dövlət (1947, 1951), 

Estoniya SSR Dövlət (1947, 1948, 1949, 
1950, 1959, 1965) mükafatları laureatıdır 

ERNST Maks (alm. Emst Мах: 24 

1891, Şimali Reyn-Vestfaliya, Brül – 1.4 
1976, Р. alman və fransız boyaka- 

nya avanqardının görkəmli 
nümayəndəsi, İlk 

sləri, 
m və həyəs- 

kar rəssam olan 

asından almiş- 
lr 1909 ildə 
Bonn Un-linin 
əlsəfə fakültəsinə = 

daxil olmuş, eyni 
zamanda incəsə- v |“ 

1əmişdir. Tələbə ikən rəssam, 
yazıçı və şairlərdən ibarət "Gənc Reyn- 

upuna qoşulmuş, lakin 1910-cu 
1920-ci illərin əvvəl- 

lər iə Qərbi Avropa və ABŞ-da yara- 

nan dadaizm ədəbi-bədii cərəyanının fəal 

üzvü olmuşdur. Əsərləri 1913 ildə Bon- 

nun Reyn ekspressionistlərinin sərgisində 

nət üzrə m i 

və Berlinin birinci Alman payız salo- 
nunda nümayiş etdirilmişdir. Əsərləri 
Dostların görüşü” (1922), “Gözəl bağ- 

ban qadın” (1923), “Avropa yağışdan 

sonra” (1940-42) vəs, 1926 ildə Miro ilə 
birlikdə S.Dyagilevin truppası üçün 
Romeo və Cülyetta” (U.Şekspir) tama- 

şasının tərtibatını vermişdir. 1953 ildə 
öçmüş və fəaliyyətini orada. 

davam etdirmişdir. Bir çox sərgilərin 
iştirakçısı olmuşdur: 1916, Berlin: 1921, 
Köln və Paris, 1936, Nyu-York və Lon- 
don: 1942, Nyu-York: 1975, Nyu-York, 
Paris vəs. 
ERNST Rixard Robert (4.14.8.1933, Vin- 
tertur, İsveçrə) - fiziki kimya sahəsində 

isveçrəli alim, Nobel mükafatı İaureatı 

(1991). Alman Təbiətşünaslıq Akademi- 
yasının (1991) və 
ABŞ Milli Elmlər 

Akademiyasının 
(1991) üzvü. Sürix 

Ali Texniki Mək- 

təbini bitirmişdir 

(1957), “Varian) 

şirkətində kimyaçı- 
tədqiqatçı (1962. 
68), 1968-98 illər- 
də Sürix Ali Tex- 

niki Məktəbində (1976 ildən prof.) iş- 
ləmişdir. Əsas elmi işləri nüvə muqnit 
rezonansı (NMR) spektroskopiyasına və 
onun kimyada, tibdə tətbiqinə həsr edil- 
mişdir. Metodun həssaslığının əhəmiyyətli 
d lə artırılması: üsulunu tapmışdır. 
Üsul tezliyə görə tədricən açılmanın qısa 
intensiv radiotezlikli impulslarla əvəz 
edilməsinə və sonradan Furye çevrilməsi 
vasitəsilə nüvə maqnit rezonansı spektr- 
lərinin alınmasına əsaslanır. 

ERO (Herault) – Fransanın c,-unda dep-t. 

Aralıq dənizi sahilində, qismən Mərkəzi 

Fransa massivindədir. Sah. 6, | min km? 

Əh. 1 min. (2010). (ә: m. Monpelye ş 
dir. 

Етик M. 
Sükunət baxışı" 

(1943-44) 
İncəsənət 

uniyernitetinin 
qalereyası 

Vaşinqton (ABŞ). 

ERÖDE, İrodu — Hindistanın с- 
Tamilnad ştatında şəhər. Əh, Су 
(2011). Kaveri çayı sahilindədir. Nəql, qov- 
şağıdır. Ticarət və kit. məhsullarının (çəl- 
ük, pambıq, ədviyyat) emalı inkişaf с 
mişdir. 

EROS (Erot) – 433 saylı kiçik planet, 

almaniyalı həvəskar astronom Q.Vitt tə- 
rəfindən 1898 ildə kəşf edilmişdir. Е, 
Günəş ətrafında hərəkəti zamanı Yerə ya-. 
xınlaşa bilən, yer qrupuna aid kiçik pla- 
netlərdən biridir. Onun Günəş ətrafinda 
firlanma periodu 1.76 il. böyük yarımoxu 
146 а.у, ekssentrisiteti 0.22, ekliptika 
müstəvisinə meyilliyi isə 107.8-dir. Apo- 

helidə Е. Marsın orbitindən kənara çıxır, 
perihelidə isə Yerin böyük oxundan cəmisi 
0.14 avı qədər aralıdan keçir. E.-un Yerə 
ən çox yaxınlaşması (əlverişli qarşıdurma) 
37 ildən bir olur və 1894, 1930-31, 1967- 
68 illərdə müşahidə olunmuşdur. Е.-ип. 

Yerə yaxın olması, onu Günəş parallak- 
sının təyin edilməsində əlverişli obyektə 
çevirmişdir. 1950 ildə amerikan astrono- 

mu E.Rabe, 1926-1946 illər ərzində E.-un 

hərəkətinə aid müşahidə məlumatlarına 
əsasən Günəş parallaksının qiymətinin 
87.7983540",00058 olduğunu göstərmişdir. 

(o dövrdə qəbul olunmuş qiymət 87.80 idi), 
Sonralar anoloyi hesablamalar 1926-6$ 
illər ərzindəki müşahidələrə əsasən aparıl- 
miş və parallaks üçün alınan yeni nəticə 
(87.79417207,00018 — Rabe, Frensis) radio- 
İokasiya tədqiqatlarından alınmış qiymətlə 

tamüüst-üstə düşmüşdür. B. nisbətən parlaq 
kiçik planetdir: qarşıdurma zamanı (bax 
astronomiyada Konifiqurasiyalar) Yer- 
dən olan məsafədən və planetin oriyenta- 
siyasından asılı olaraq onun parlaqlığı 
6.7:11.3 ulduz ölçüsü tərtibində dəyişir. 
Kiçik planetlər arasında parlaqlığın pe- 

dodik dəyişməsi hadisəsi ilk dəfə E.-da 
müşahidə olunub (1901). Parlaqlığın də- 

maks. amplitudu 1.5 ulduz öl- 
süsi, periodu isə 5 saar 16-dəq. təşkil di 

kiçik planetin parlaqlığının dəyişmə 
.. isinin ərzində 2 maks, və 2 mi- 
nimumdan keçməsi faktına əsasən astro- 
позаг belə qənsətə gəlmişlər ki, E. uzun- 
sov formaya malik fırlanan göy cismidir. 
Sonralar birbaşa müşahidələr vasitəsilə bu 
mülahizənin doğru olduğu təsdiqlənmişdir. 
Ulduzların Е. tərəfindən örtülməsini mü- 
şahidə edərkən məlum olmuşdur ki, E., 
görünən qırağının konturu düzgün formaya 
malik olmayıb, en kəsiklərinin ölçüləri 21 

və 13 kmolan hantel şəklindədir. 
ERÖT, Eros (yun. Ерос) — qədim yunan 
mifologiyasında məhəbbət allahı. Xaos, 
Geya və Tartarla birlikdə dörd kosmoloyi 
başlanğıcdan biri. Mənbələrdə E.-un vali- 
deynləri kimi müxtəlif mifik qəhrəmanların 
adı çəkilmişdir: Ereb və Nikita, Zevs, İrida 
və Zefir, Afrodita və Ares, Afrodita və 

Hermes, Artemida və Hermes və b, Əv- 
vəllər Е. mahir atıcı, səmanın, dənizin, 
torpağın, ölülər səltənətinin və tartarın 

açarlarının qonuyucusu kimi təsvir edilirdi. 
Ellinistik dövrdə qızılqanadlı, qızılsaçlı, 
küləyə bənzəyən allah kimi təsvir olun- 
mağa başladı və gözəlliyə əbədi canat- 
manin rəmzinə çevrildi. Qədim Romada 
Kupidon və ya Атима eyniləşdirilirdi. 
ERÖTİKA (yun. epörtxü, örös — sevgi, 
ehtiras sözündən) — 1) hissiyyatlılıq: 2) his- 
siyyatlılığa, onun təzahürlərinin təsvirinə 
həsr olunmuş ədəbiyyat və incəsənət əsər- 
ləri 
ERÖZİYA, ti bd ə (lat. erosio — aşınma) 

dəri və ya selikli qişa epitelisinin bazal 
membrana toxunulmadan səthi zədələn- 

məsi: xoradan fərqli olaraq çapıq əmələ 
gətirməyərək sağalır. E. müxtəlif səbəb- 
lərdən ola bilər: mexaniki təsir (məs., sıy- 
rıntı, sürtülmə), distrofik və iltihabi pro- 
seslər (məs., mədə E.-sı), patoloii ifrazatın 
qıcıqlandırıcı təsiri (məs., uşaqlıq boynu 

E--si) vəs. 

ERÖZİYA, torpaqda - torpağın su və 
küləyin təsiri ilə dağılması, dağılma məh- 
sullarının yerdəyişməsi və onların təkrarən 
bir yerə toplanması. Su eroziyası yağış, 

yaxud qar suların axdığı yamaclarda ya- 
ranır, o, səthi (hopmağa macal tapmamış su 

axını: nəticəsində torpağın nisbətən bir 
bərabərdə yuyulması), xətti (adi yolla ara- 

dan qaldırılan dayaz çuxurların əmələ gəl- 
məsi) və dərin (torpağın və dağ süxurla- 
mnın зи ахии ilə yuyulması) ola bilir. Külək 
eroziyası, yaxud deflyasiya, istənilən relyef 
tiplərində, o cümlədən düzənliklərdə gün- 

dəlik (az sürətli küləklər torpaq hissəcik- 
lərini havaya qaldıraraq onları digər sa- hə- 
lərə aparır) və vaxtaşırı — tozlu firtinalar: 
(güclü küləklər torpağın üst qatını, bəzən 
əkinlə birlikdə, havaya qaldırır və torpaq 
kütləsini böyük məsafələrə daşıyır) şək- 
İində inkişaf edir. 

Torpağın E--sı dağılma dərəcəsinə görə 

normal (təbii) və sürətli (antropogen) ola 
bilir, normal E. yavaş gedir, bu zaman 
torpağın münbitliyi aşağı düşmür, sürətli Е. 
insanın təsərrüfat fəaliyyəti — torpağın qay- 
dasında işlənməməsi və suvarmanın düz- 
gün aparılmaması, mal-qara otarılması 
nəticəsində bitki örtüyünün korlanması, 

meşələrin qırılması, tikinti işləri ilə əla- 
qədar baş verir. Güclü torpaq E.-sı zamanı 
torpağın münbitliyi azalır, əkinlər zədələ- 
nir, yarğanlar k.t.-na yararlı sahələri narahat 
torpaqlara çevirir. və onun işlənməsini 
mürəkkəbləşdirir, çaylar və su hövzələrinin 
lillənməsi baş verir. Torpaq E.-sı yollara, 
rabitə və elektrik xətlərinə və digər kom- 
munikasiyalara zərər yetirir. 

Tomaq E.-sı ilə mübarizə məqsədilə 
zonalar üzrə bir-birini tamamlayan aqrotex- 
niki, meşə-meliorativ, hidrotexniki və toş- 
kilati-təsərrüfat tədbirləri işlənib hazırlanır, 

Aqrotexniki tədbirlər (sahələrin işlənməsi 

və yamacların eninə əkilməsi, 2-3 ildən bir 
dərin — 22 sm-dən artıq şumlama, torp: 
səthi kəsilmə üsulu ilə çevrilmədən işlən- 
məsi, payız şumünun yazda toxalanması, 

yamaclarda çəmən salınması) qur və ya- 
ğüş sularının tənzimlənməsinə kömək edir 
və torpağın yuyulmasını xeyli azaldır. 
Külək E.-sı yayılmış r-nlarda torpağı şum- 
lamaq əvəzinə sahələrin düzkəsən kultiva- 
torlarla işlənməsi və küləşin səthdə sax- 
lanması kimi üsullar tətbiq olunur, bu toz 

qalxmalarını azaldır və torpaqda daha çox 
nəmlik toplanmasına kömak edir. Torpaq 

.-sina məruz qalmış r-nlarda əkinləri və 
digər sahələri mühafizə edən dövri əkin- 

çiliyin, həmçinin hündür gövdəli bitki tar- 

laları arasında kit. bitkiləri əkilməsinin 

xüsusi əhəmiyyəti vardır. Meşə-meliorativ 
tədbirlər qismində qoruyucu meşə zolaqla- 
rının salınması da səmərəlidir. Hidrotexniki 

tədbirlərin görülməsi məqsədilə dik ya- 
maçlarda terraslama tətbiq olunur, sürətli 
axınların, yarğan və çökəkliklərin yata- 
unda su saxlayan sədlər və suyu çəkib. 
aparan kanallar tikilir. 

Е. geologiyada - süxurların və 
torpağın səth suları ilə yuyulması, dağıl- 
ması, axının gücü ilə süxurların mexaniki 
parçalanması (məcra dibinin su və bərk qı- 
nntilarla hamarlanması), süxurların (əhəng- 
daşı, dolomit və s.) kimyəvi həlli və s. 

EROZİYA VƏ SUVARMA İNSTİTUTU 

proseslərin məcmusu kimi xarakterizə 
olunur, Е. Yer səthi relyefinin formalaş- 
masında əsas faktorlardan biridir. E. səthi 
və xətti təsir göstərir. Səth i E.-darelyefin 
kələ-kötürlüyü hamırlaşır, xətti E.-da isə 
yarğan, qobu, dərə və s. əmələ gəlir. Xətti 

E. yan və dərinlik E.-sına ayrılır. Yan E.- 
da dərə, yarğan yamacları yuyulur və dərə 
genişlənir. Dərinlik E-sında isə axın 
məcrası dərinləşir. Axın olan hər yerdə 
təbii normal E. baş verir. Xarici ədəbiy- 
yatlarda E. çox vaxt buzlaqlann, külək və 
dalğanın dağıdıcı nəticələrini ifadə edən 
termin kimi də işlədilir. (“kü 
“buzlaq E.-si”, "dəniz E.-s? 
ERÖZİYA BAZİSİ - çayların töküldüyü 
hövzənin səviyyəsi. Ümumi (yaxud əsas) 
Eb. dünya okeanının səviyyəsidir. Yerli 
(yaxud müvəqqəti) E.b.-ləri (axar göllər, 
çay qollarının əsas çaya töküldüyü yerlər, 
eləcə də çayın dərininə eroziyasını ləngidən 
və astanaların əmələ gəlməsinə səbəb olan 
möhkəm süxurların səthə çıxdığı yerlər) də 
var, E.b.-nin yüksəkliyinin dəyişməsi (də- 
niz səviyyəsinin tərəddüdü, Yer qabığının 
əsri hərəkəti) çay dərələrinin dərinləşməsi, 

yaxud çöküntülərlə dolması ilə müşayiət 
olunur 
ERÖZİYA VƏ SUVARMA İNSTİ- 
TUTU, AMEA-nın Eroziya və Suvarma 
İn-tu — хл. əhəmiyyətli meşə zolaqlarının 
salınması və torpaq eroziyası problem 
lərinin inkişaf areallarının öyrənilməsi və 
ona qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib 
hazırlanması ilə məşğul olan elmi müəs 
sisə, 1949 ildə Elmi Tədqiqat Torpaq Ero- 
ziya Stansiyası adı ilə yaradılmışdır. İlk 
rəhbəri K.Ələkbərov olmuşdur. 1950 ildə 
EA-nın tərkibinə keçirilmişdir. 1961 ildə 
Elmi. Tədqiqat Eroziya Bölməsi adı ilə 
yenidən qurulmuş, 1964 ildə Kənd Təsər 
rüfatı Nazirliyinin tərkibinə daxil edilmiş- 
dir. 1997 ilədək Aqroekologiya Elm Mər- 
kəzi kimi fəaliyyət göstərmişdir 

Aqrar islahatların həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar olaraq 1997 ildə ölkədə təbii re 
sursların (su və torpaq) mühafizəsi və sə- 
mərəli istifadəsində, eroziya proseslərinin 
qarşısının alınmasında elmi-praktiki әһә- 
miyyətli iki elmi istiqamətin (torpaq erozi- 

yasının tədqiqi və suvarma problemləri) 
inkişaf etdirilməsi məqsədilə “İmpuls” 
Elm-İstehsalat Birliyi və Aqroekologiyu 
Elm Mərkəzi birləşdirilib Eroziya və Su- 
varma Elm-İstehsalat Mərkəzi yaradıldı. 
Bu mərkəz 2000 ildən resp.-da aqrar isla- 
hatlarla bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
tabeliyində Elmi Tədqiqat Eroziya və 
Suvarma İn-tu adlandırıldı. 2011 ildə in-t 
AMEA-nin tabxliyinə verilmiş, 2013 ildən 



" 
ERPENİUS 

Aqrar Elmlər Bölməsinin strukturundadır. 
kimyəvi 

analizlər laboratoriyası, inzibati bölmələri 
və Şamaxı Təcrübə-Sınaq bazası var. İn-tda: 
134 əməkdaş, o cümlədən 4 e.d., 27 fəlsəfə 
doktoru çalışır. Tədqiqatların nəticələri- 

dən çox elmi məqalə 
(50-ədək məqalə xarici јигпаПагда) dərc 

olunmuşdur. 2 monoqrafiya və 1 dərslik 
buraxılmış, 3 elmi ixtiradan 2-si patent 

İn-tun 4 tədqiqat şöbəsi, 1 fi: 

ni əks etdirən 151 

almışdır. 
ERPENİUS Foma, Tomas van Егреп. 
(Thomas van Erpen) (11.9.1584, Qorin- 
hem, Hollandiya -13.11.1624, Leyden) — 
holland naşiri, ilahiyyatçı və şərqşünas, 
Leyden un-tində 
ilahiyyatı, sonralar 
Yaxın və Опа Şərq 
ölkələri dillərini öy- 
rənmişdir (1608). 
Misir. İngiltərə, 
Fransa, Almaniya 
və İtaliyaya səya- 
hətlər edərək alim- 
lərlə örüşmüşdür. 
Venesiyada fars, 

türk və həbəş dillərini, Parisdə isə ərəb 
dilini əkmilləşdirmişdir. 1612 ildə Leyden 
Un-tinin ərəb və digər Şərq dilləri üzrə 
prof.-u olmuşdur (1613). Birləşmiş Əya- 
lətlər Respublikasının (Niderland) rəsmi 
tərcüməçisi idi. 1612 ildə Leydendə mətbəə 
açmış və ərəb dilində kitab çap etmək 
məqsədilə şrift nümunələri hazırlamışdır. 
1613 ildə ərəb dilinin qrammatikasına dair 
kitablar nəşr etmiş, 1615-22 illərdə dini 

kitablar buraxmışdır. Е. "Qurani-Kərim”in 
nəşrini latın dilində şərhlərlə hazırlamış, 
lakin həyata keçirə bilməmişdir. E.-un ölü- 
mündən sonra 1625 ildə Elkevirlər ailəsi 
onün mətbəəsini alaraq kitab işini davam 
etdirmişdir 
ERRA, İrra - akkad mifologiyasında 
müharibə və taun allahı: Freşkiqalın, 
yaxud yeraltı dünyanın ilahəsi Mame- 

tünün əri, Ehtimal ki, hettlərin taun allahı 

İarranın adı F. ilə bağlıdır. E. yeraltı dün- 
yanın hökmdarı Nergala da yaxındır: hər 
ikisinin Kurada (Mesopotamiya) məbədi 
olmuşdur. Əsatirə görə, Е. ona sitayişdən 

imtina edənləri cəzalandırmaq qərarına 
gəlmiş, bu məqsədlə "allahlar afası" Mar- 
dükdan hiylə ilə hakimiyyəti müvəqqəti 
alaraq, yer üzünə taun, dağıntı və nifaq 
gətirmişdir 

ERRERA (Herrera) Xuan Bautista de 
(təqr, 1530, Santanderəyaləti, Mobelyan 

15.1.1597, Madrid) – ispan memarı, 
Son İntibah dövrü ispan memarlığı- 
nin nümayəndəsi. Memarlığı Brüsseldə 

74 

(1548-51) öyrənmişdir. 1559 ildən Esko- 
rial monastır-sarayının inşasında iştirak 

etmiş, 1567 ildən tikintiyə rəhbərlik et- 
mişdir. Əsərlərində (Sevilyada Ыгја, 
1582-98: və 5.) 17 əsrin ortalarınadək 
ispan memarlığı üçün səciyyəvi olan və 
memarlıq formalarının ciddiliyi, bəzək: 
elementlərinin yoxluğu, bədii lakonikliyi 
ilə seçilən “erreresko” (yaxud “de- 
sornamentado”) üslubunu yarat- 
mişdir, 
ERRİÖ (Herriot) Eduard (5.7.1872, Ob 
dep-ti, Trua - 26.3.1957, Rona dep-ti, Sen- 
Teni-Laval) - Fransa siyasi və dövlət xa- 
dimi. Lion Un-tinin filologiya fakültəsinin 
prof.-u (1900). Fransa Akademiyasının 
üzvü (1946). Lion ş.-nin meri (1905-40: 
1945-55), Radikal və radikal-sosialistlər 

partiyasının sədri (fasilələrlə 1919–57). 
Senator (1912-19), ictimai işlər, nəqliyyat 

və təchizat naziri (1916-17), parlamentin 
deputatı (1919-40: 1946-57) olmuşdur. 
1920-ci illərdə R.Puankarenin mürtəce 

iyasətinə qarşı çıxmışdır. 1924-25 illərdə 
baş nazir və xarici işlər naziri idi. E 

küməti ölkə daxilində bir sıra demokratik 

tədbirlər həyata keçirmiş, fransız qoşun- 
larını Rurdan çıxarmış, SSRİ ilə diplomatik 

münasibətlər yaratmışdı (1924). 1925-26: 
və 1936-40 illərdə deputatlar palatasının 
sədri, 1926 ildə (19-21 iyul) baş nazir, 
1926-28 illərdə xalq maarifi naziri, 1932 

ildə baş nazir və xarici işlər naziri, 1934- 
36 illərdə dövlət naziri olmuşdur. SSRİ ilə 

bir-birinə hücum etməmək barədə mü- 
qavilə imzalamışdı (1932). Е. Münxen sa- 
zişinə (1938) etiraz etmiş, SSRİ-nin iştirakı 

ilə Avropada kollektiv təhlükəsizlik sis- 

temi yaradılmasının tərəfdarı olmuşdur. 
İkinci dünya müharibəsi (1939-45) zamanı 
"Vişi" reiiminə qarşı mübarizə aparmışdır. 
1947–54 illərdə Milli məclisin sədri, 1957 

ildən ömrünün sonunadək isə fəxri sədri 
idi, Dördüncü respublika reiiminin möh- 
kəmləndirilməsinə yardım etmiş, Alma- 
niyanın yenidən silahlandırılmasına və 
“Avropa müdafiə birliyinin” yaradılmasına 
qarşı çıxmışdır. 1955 ildə Beynəlxalq sülh 
mükafatına layiq görülmüşdür. E. publisis- 
tik, tarixi və ədəbiyyatşünaslığa dair əsər- 
lərin müəllifidir, 

ERROU (Arrov)) Kemet Cozef (23.8, 
1921, Nyu-York – 21.2.2017, ABŞ, Kali- 

fomiya, Palo Alto) — Amerika iqtisadçısı, 
Nobel mükafatı laureatı (1972, C.Hikslə 

birgə). Sitik-kollecdə (1940), Kolumbiya 
Un-tində (1941) oxumuşdur. 1951 ildə iq- 

tisadiyyat üzrə doktor dərəcəsini almışdır. 
Çikaqo, Stenford un-tlərində iqtisadiyyat, 
statistika və əməliyyatların tədqiqi üzrə 

ö- 

assistent, daha son- 
ra prof: (1949-68), 
Harvard Un-tinin 
(1968-74) və Har- 

vardda Ceyms 
Brayan Konant 
Un-tinin prof.-u 
işləmişdir. Beynəl- 
xalq İqtisadi As- 
sosiasiyanın pre- 
zidenti (1983-86), Ekonometrika Cəmiy- 
yətinin prezidenti (1956), Amerika İqtisadi 
Assosiasiyasının prezidenti (1973) olmuş- 
dür, 

Е. dövlət tərəfindən qismən tənzim- 
lənən bazar iqtisadiyyatının tərəfdarların- 
dan idi. E. ilk işlərindən biri olan “Riskin 
daha yaxşı bölüşdürülməsi üçün qiymətli 
biria kağızlarının əhəmiyyəti” (1953) adlı: 
əsərində qeyri-müəyyənlik şəraitində se- 

çim üçün ümumi tarazlıq nəzəriyyəsini 
inkişaf etdirmişdir. 

Əsərləri: Social Сһове and İndividual Values, 
1951: An Extension of (һе Basic Thcorems of Clas- 
sical Velfare Economics. 1951: Studies of Lincar and 
Nonlincar Programming. 1958, Тһе Feonomie İmpli- 
саһоп of Leaming by Doing. 1962. 
ERSBERGER Маизаз (20:9.1875, But- 

tenhauzen — 26.8.1921, Bad-Qrisbax) - 
Almaniya siyasi xadimi. 1903 ildən reyx- 
staqın deputatı idi. Birinci dünya mühari. 
bəsinin (1914-18) əvvəllərində алпеҝ̆угуа: 

tərəfdarı olan E. Rusiyada Fevral inqila- 
binin (1917) qələbəsindən sonra müh: 
bənin yekunlaşdırılması üçün sülh təklifləri 
ilə çıxış etmiş, reyxstaqın “sülh qətnamə- 
si"nin (1917, iyul) təşəbbüskarı olmuşdur. 
1918 ilin oktyabrında hökumətə daxil 
olmuş və Antanta ilə sülh danışıqları apa- 
ran nümayəndə heyətinə rəhbərlik etmişdir. 
1918 il noyabrın 11-də Almaniyanın adın- 
dan Kompyen barışığını imzalamışdır. 

1919-20 illərdə maliyyə naziri idi. İfrat: 
irtica casusları tərəfindən qətlə yetiril- 
mişdir. 

ERSHERSOQ (alm. Erzherzog) — Avs- 
triyada, sonralar Avstriya-Macarıstanda, 
Habsburqlar sülaləsindən olan şahzadə- 
lərin titulu: rəsmən 1453 ildə təsbit edil- 
mişdir. 

ERSTED Hans Kristian (14.8.1777, 
Langelann a., Rudköbinq — 9.3,1851, Ко- 
penhagen) – Danimarka fiziki. Danimarka 
Kral Cəmiyyətinin daimi katibi (1815 
ildən), Peterburq EA-nın fəxri əcnəbi üzvü 
(1830). Kopenhagen Un-tini bitimiş (1797), 
oranın prof.-u (1806), Kopenhagen poli- 
texnik məktəbinin direktoru (1829) olmuş- 
dür. Əsas işləri elektrik cərəyanı, akustika, 
molekulyar fizikaya aiddir. 1820 ildə elek- 
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trik cərəyanının 

mət әдибә 
fizikanın yeni sa- 
yəsinin — elek- 
tromaqnetizmin 
meydana gəlməsi- 

dür, Müxtəlif: tə- 
biət hadisələrinin 

yası E.-in elmi yaradıcılığı üçün səciy- 
yəvidir: o cümlədən 1821 ildə Е. ilk dəfə 
işığın elektromaqnit hadisələrindən ibarət 
olduğu fikrini söyləmişdir. 1822-23 illər- 
də 1.Furyedən asılı olmayaraq termoclek- 
trik effektini müəyyən etmiş və ilk termo- 

çlementi yaratmışdır. Maye və qazların 

sıxılmasını və elastikliyini eksperimentlə 
öyrənərək pyezometri ixtira etmişdir 

(1822). İlk dəfə olaraq nisbətən təmiz 
alüminium almış, Boyl-Mariot qanunun- 
dan kənaraçıxmaları tədqiq etmişdir. 
ERSTED - 505 vahidlər sistemində maq- 
nit sahəsinin intensivlik vahidi: £ ilə işarə 
olunur, H.Erstedin şərəfinə adlandırıl- 
mişdir. 10 4 cərəyan keçən düzxətli son- 

ildən 2 sm məsafədə olan 
nöqtədə maqnit sahəsinin intensivliyidir, 
1.Е= Vix (101 А/п =79,5775 А/т. 

ERTEBÖLLE (Ertebolle), Ertbölle- 
AFR-in şm.-ı, Danimarka və İsveçin c.-un- 
da Mezolit dövrünün sonu — Neolit dövrü- 
nün əvvəlinə (е.ә. 5-ci minilliyin sonu — е.ә. 
3-cü minilliyin başlanğıcı) aid arxcoloyi 
mədəniyyət, ev təsərrüfatı qalıqları (kyek- 
kenmedinqlər) mədəniyyəti, Şimali Yutlan- 
diyadakı (Danimarka) Ertebölle kyekken- 
medinqinə (uz. 140 m, eni 40 m-ə qədər, 
hünd. 1,5 m) görə adlandırılmışdır. Qəl- 

pələnmiş, cilalanmamış daş alətlər (mak- 

rolit baltalar, trapesiyaşəkilli ox ucluqları), 
sümük və buynuzdan tiyələr, iskənələr, bal- 
ular, qarmaqlar, saplar səciyyəvidir. Qa- 
lndiyarlı, sivri oturacaqlı saxsı qablar və 
kasalar aşkarlanmışdır. Təsərrüfat balıqçılıq, 

ovçuluq, molyusk yığımından ibarətdir. 
ERTİŞ, Ərdic - İrəvan qub.-nın Şərur- 
Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 ildən Ke- 

şişkənd, 3.1.1935 ildən Mikoyan, 6.12. 
1957 ildən Yeğeqnadzor r-nu), Arpa çayı- 
nın kənarında azərb.-ların yaşadığı kənd, 
1918 ildə kənd erməni hücumlarına mənuz 
qalaraq dağıdılmış, əhalisinin bir hissəsi 
qətlə yetirilmiş, sağ qalanlar Naxçıvan əra- 

zisinə sığınmışlar. 1922 ildə geri qayıdıb 
yenidən E.-də məskunlaşan qaçqın əhali 
1928 ildə buradan köçürülmüş və kənddə 
Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdiril. 
mişdir. 

ERÜPSİYALAR (lat. eruptio — qəfil baş- 
vermə) – bax Günəş, 
ERZYA (Nefedov) Stepan Dmitriyeviç 
18.11.1876, Simbirsk qub.-nın (indiki 
Mordva Resp., Ardafov r-nu) Bayevo Ҝ. — 
24.11.1959, Moskva) – mördva heykəl- 
təraşı, Təxəllüsünü mordbaların etnoqrafik 
qrupunun adından götürmüşdür. 1890 ildən 
Alatır və Kazanda ikona emalatxanasında 
çalışan E. 1902-06 illərdə Moskva Boya- 
karlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq Mək- 

təbində təhsil almışdır. İtaliya və Fransada 
(1906-14), Uralda, Batumi və Bakıda 
(1918-25), Argentinada (1926–50), Mosk- 
vada (1950 ildən) yaşamışdır. Е. ağacın 
təbii faktura effektindən və formasından 
istifadə edərək, eskizsiz işləmişdir. Yara- 
diciliğına O.Rodenin təsiri olmuşdur. 
Əsasən, ağac heykəltəraşlığı sahəsit 
çalışmışdır. İnsanın mürəkkəb psixololi 
vəziyyətinin ustalıqla verilməsi, dərin emo- 
sionallıq və oriyinal plastika E. yaradıcılı- 
ğının əsas xüsusiyyətləridir (“Mətanət", 

1932, "Dəhşət", 1933, "Ümidsizlik", 1936 
və s.). O bütün əsərlərində ağacın yalnız. 
müəyyən hissəsini işləmiş, işlənməyən 

səthini isə təbii surətdə kompozisiyaya 
daxil etmişdir (“Aleksandr Nevski”, 1931, 
"Avtoportret”, 1937: “Bethoven”, 1929, 
“L.Tolstoy”, 1930). Uralda və Argentinada 
“dağ-monument” ideyasını irəli sürmüş, 
lakin həyata keçirə bilməmişdir. Əsərlə- 

rinin müəyyən hissəsi dünyanın müxtəlif 
muzeylərində, əsas hissəsi Mordoviya 
Resp. İncəsənət Muzeyində (Saransk) sax- 
lanilir, 1923-25 illərdə Azərb. Rəssamlıq 
Məktəbində dərs demişdir. Bakıda bir sıra 

heykəllər yaratmışdır: Mədənçilər İttifaqı 
Mərkəzi Evinin (sonralar Resp. Xalq 
Yaradıcılığı Evi) frontonunda və kamizləri 
üzərində qoyulmuş dəmir-beton heykəl 

arupu (1924) və s. Bu heykəllər qalere- 
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Ereya S. "Fantaziya". Kebraço ağacı, 1927, 
Mordoviya Zərif Sənətlər Muzeyi. 

yasında Bakı neftçilərinin obrazları təsvir 
ol 2 
ERZYALAR - ruordydların etnoqrafik 
qı 
ESA Dİ KEYRÖŞ (Eça de Quciroz), Ева 
di Keynuş loze Mariya (25.11.1845, Poyun- 
di-Varzin – 16.8.1900, Paris) – Portuqaliya 
yazıçısı. Koimbra un-tinin hüquq fakül- 
fəsini (1866) bitirmişdir. 1872-1900 illərdə 
diplomat işləmişdir. 1866-67 illərdə “Por- 
tuqaliya qəzeti”ndə dərc edilmiş, yara- 

diciliğının ilk nümunələri olan felyetonları 
("Barbar nəsri" toplusu, 1905) romantizm 

ruhunda yazılmışdır. 1870-ci illərdən ya- 
radıcılığının başlıca metodunu tənqidi rea- 
lizm təşkil etmişdir. E. di K. realist "Koim- 
bra məktəbi”nin (bax Porruqaliya, Ədəbiy- 
yat bölməsi) ən böyük nümayəndəsidir. 
Romanları, xüsusilə “Amaru atanın cina- 
yəti" (1875, yenidən işlənmiş nəşri 1880), 
“Əmioğlu Baziliu” (1879) və “Mayya 
ailəsi” (1879) bütün Avropada uğur qazan- 
mişdir. “Amaru atanın cinayəti” romanı 

əsasında “Amaru atanın sirri” filmi (2002), 
"Sarışın qızın şıltaqlığı” novellasinin əsa- 
sında eyniadlı film çəkilmişdir (2009). 
ESAKİ Leo (4. 12:3.1925, Osaka) – yapon 
fiziki, Nobel mükafatı laureatı (1973), 
Yaponiya EA üzvü (1975). Tokio Un-tini 
bitirmişdir (1947). “Koqio Korporeyşn" 
(Kobe) (1946-56) 
və "Soni Korpo- 
reyşn"də (Tokio) 
(1956-60) işləmiş- 
dir, 1960 ildən 

“İBM korporeyşn"- 
dədir (ABŞ). Əsas 
tədqiqatları bərk 

cisim fizikası, ya- 
rımkeçirici elektro- 

nika, ifratkeçirici- 

lik, tunellənmə və maqnetizmə aiddir. Eks- 
perimentlə yarımkeçiricilərdə tunellənmə- 
ni kəşf edərək, 1957 ildə tunel diodunu 

(Nobel mükafatı) yaratmışdır. 1962 ildə 
elektrik sahəsinin müəyyən qiymətlərində 
maqnit müqavimətinin güclü artması ha- 

disəsini kəşf etmiş (Esaki effekti), 1966 

ildə yarımkeçiricilərdə ifratkeçirici ener- 
getik yarığı müşahidə etmişdir. 

ESAMBAYEV Mahmud Əlisoltanoviç 
(15.7.1924, Qroznı yaxınlığındakı Köhnə 
Atagı k. -7.1:2000, Moskva) – çeçen balet 
artisti, rəqqas, xoreoqraf, aktyor. SSRİ 

xalq artisti (1974). Qrozn: Xoreoqrafiya 
Məktəbində (1939-41) oxumuşdur. 1944- 
56 illərdə Qırğ. Opera və Balet Teatrının 
solisti olmuş, B.V.Asafyevin “Baxçasa- 

ray fontanı”, P.İ.Çaykovskinin “Yatmış 
gözəl”, “Sonalar gölü” baletlərində əsas 
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ESBYERQ 

rollarda çıxış et- ordusu üzərində qələbə çalaraq aralarında: 
mişdir. 1957 ildən imperator İn-szun 11436-49) da olmaqla 

Çoçn-İnquş MSSR. çoxlu əsir ələ keçirdi. Çinlə sülh müqaviləsi 
filarmoniyasının (1450) bağlandıqdan sonra E. Daysun xanı 
solisti olmuşdur. hi iyyətdən kənarlaşdırdı və 1451 ildə 
Repertuarında xalq özünü böyük xan elan etdi. E. mərkəzi 
rəqsləri və dünya 
xalqlarının rəqsləri 
əsas yer tutmuş- 
dür, “Çobai 
çen-inquş, özbək), "Ovçu və qartal” (mo- 

qiyamı zamanı öldürülmüşdür. 

ESERLƏR, sosialist inqilabçı- 

lar – 1901-22 illərdə Rusiyada sosialist 

partiyası, 19 əsrin 90-cı illərində fəaliyyət 
nqol), “Döyüşçü” (başqırd), “Qızıl allah” göstərən xalqçı dəmək və qrupların birləş- 
("Bharat natyam” hind klassik rəqsi üs. məsi nəticəsində yaranmışdı. Liderleri: 
lubunda), “Makumba” (Braziliya mərasim V.M.Çemov, N.D.Avksentyev, B.V.Savin- 
rəqsi), "Alov rəqsi” (M, de Falyanın mu- kov və b. Nəzəri baxışları xalqçılıq və 
siqisi əsasında) E.-in ifa etdiyi məşhur rəqs- təftişçilik (bernşteynçilik) ideyalarının ek- 

lərdəndir. E.-in ifaçılıq sənəti üçün vir- lektik qarışığından ibarət olan E.-in ictimai 
nrozluq, yüksək emosionallıq və plastiklik, dayağını şəhər və kənd xırda buriuaziyası, 
rəqsin üslub və xarakterini dəqiq, qabarıq ən qolçomaqlar təşkil edirdi. E. sinif- 
vermək məharəti səciyyəvi idi. “Azərbay- sinfi mübarizə haqqındakı marksist 
canfilm"in istehsal etdiyi “Mən rəqs edə- nəzəriyyəyə qarşı "xalqın birliyi” tələbini 
cəyəm” (1963) bədii filmində baş rolu ifa irəli sürür, xırda kəndli təsərrüfatını ideali- 
edən Е. bir sıra digər filmlərdə də çəkil- 2ә еди, “əməkçi” kəndlilərin (kənd proleta- 
mişdir (“Rəqs aləmində” (1961), “Nə qədər riatı və muzdlu əməkdən istifadə etməyən 
ki, saat vurur” (1976), “Balaca Mukun sər- ortabablar) mənafeyini proletariatın məna- 
Г tləri” (1983), “Суспага" (1994) vəs./ feyi ilə eyniləşdirirdilər, İnqilabın hərəkət- 

ESBYERQ - Danimarkada şəhər. Yutlan- verici qüvvəsini kəndlilərdə görən E, 
diya y-a-nın c.-q.-ində port. Әһ. 71 min buriua-demokratik inqilabında proletariatın 
(2012), Е, 1868 ildə (Danimarka Şlezviqi rəhbər rolunu inkar edir. fərdi terroru 

itirdikdən sonra) Şimal dənizi sahillərində çarizmə qarşı mübarizədə əsas taktiki vasi- 
ən mühüm Danimarka portu sayılan Al- təsayırdılar, E.-in proqramında milli məsə- 
tonun (Hamburq r-nu, Almaniya) əvəzinə ləyə xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Partiya 

salınmışdır. 1874 ildə onu Frederisiya və ayrı-ayrı millətlər arasında federativ mü- 
Varde şəhərləri ilə birləşdirən dy. çəkilmiş, nasibətlərin yaradılmasının tərəfdarı idi. 
port inşa edilmişdir. 1899 ildə şəhər statusu Müəyyən əraziyə malik xalqların milli döv- 
almışdır. Pedaqofi, ticarət və texniki kol- lətlərini yaratmaq da nəzərdə tutulurdu. Bu 
levlər, Cənübi Danimarka (1998) və Olborq plan Qafqaza da aid idi, E.-in aqrar proq- 
(1974) un-tlərinin kampusu, Е. muzeyi ramı torpağı sosiallaşdıraraq bərabərçilik 
(1941), İncəsənət (1910), Milli balıqçılıq və əsasında kəndli icmalarına verməyi nəzərdə 
dəniz (1968), Cap (1979) muzeyləri, opera tuturdu, Bu, 1905-07 illər inqilabı zamanı 
və ba E.-in kəndlilər tərəfindən fəal müdafiə 

olunmasının əsas səbəblərindən idi. 1917 

ildə E. menşeviklərlə birlikdə buriua Mü- 

vəqqəti hökumətini müdafiə etdilər və onun 
tərkibinə daxil oldular (A.F.Kerenski, 

N.D.Avksentyev, V.M.Çemov, S.L.Mas- 

lov). 1917 ilin iyul hadisələri zamanı Е. 

/ hakimiyyətə qarşı çıxan yerli feodalların 

lər və 

1, dram teatrları, kitabxanalar fəa- 
liyyət göstərir, Hər il musiqi festivalı ke- 
çirilir (9 gün: 1996 ildən). E. həmçinin 
Danimarka futbol klubu “Esbyerq FB”-yə 
(1924) ev sahibliyi edir. Mühüm yeyinti 
sənayesi mərkəzidir, maşınqayırma və 
balıq emalı sənayesi inkişaf etmişdir. Balıq 
vətəgələri donanması üçün dayanacaq var. burinaziyanın tərəfinə keçərək bolşeviklərə ESEN (? – 1454/55) – oyrat (qərbi monqol) qarşı terrorda iştirak etdilər. E.-in zəhmət- 
hökmdarı, tayşi (birinci nazir) və xan, 1439: keşlər arasında təsiri kəskin surətdə azal- ildə Daysun xanın dövründə formal şəkildə mağa başladı. 1917 ilin yayında E. parti- layşi sayılan, lkin faktiki olaraq ölkədə yasından sol fraksiya aynıldı: dekabrda sol bütün hakimiyyəti ələ keçirən atası To- eserler partiyası yarandı. Oktyabr çevri- qonun (1418-39) ölümündən sonra onun işindən (1917) sonra E. sovet hakimiyyəti- 
yerini tutdu, Atasının siyasətini davam nə qarşı silahlı mübarizə aparır, qiyamlar 

və üsyanlar təşkil edirdilər. Ağqvardi- 
yaçılar məğlub olduqdan sonra imperializm 
əsas ümidini E.-ə bağladı. Е. Aronşradt 
anrisovet qiyamının (1921), bir sıra qol- 
çomaq qiyamının (antonovçuluq və s.) təş- 

etdirərək E. bütün monqol torpaqlarının 
birləşdirilməsini qısa müddətə başa çat- 

dırdı, 1449 ildə monqollara sə fəli olan 
ficarət siyasətini yeritməyə çalışaraq Çinə 

yürüş etdi və Xuaylay (Çaxar) r-nunda Çin 
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mərkəzlər yaratdılar. Sıravi Е.-дәп. 
RK(b)P-yə daxil oldular. 1922 ildə N 
kvada sağ E.-i mühakimə etdilər, 

1903 ilin iyulunda E.-in Bakı təşkilatı 
yaranmışdı. Azərb.-dakı eser təşkilatlarının 
ictimai dayağı Xəzər Ticarət Donanmasının. 
dənizçiləri, dəmiryolçular, sənətkarlar və 
Rusiyanın əkinçilik r-nlarından gələn və 

kəndlə əlaqəsini kəsməmiş mədən fəhlələ- 
rinin bir hissəsi idi, 1904 ildə E.-in Şuşa, 
Yelizavetpol (Gəncə) və Zaqatalada təş- 

kilatları yarandı. 1908 ilin noyabrında Bakı 
E.-inin təşəbbüsü ilə “İttifaq” (1905) yə 
“Əş-Şəms” (“Günəş”: 1906) milli sosialist 
inqilabçılar təşkilatları yaradıldı: Bakı E.-i 
milli məsələyə aid müddəalarla tam razı 

idilər. 1905-09 illərdə Bakı E.-i “Кау- 
kazskoe slovo” (“Qafqazın sözü”), “Molot" 
(“С̧әкас”) “Dlya na- 

roda" (“Xalq üçün”), “Volna” (“Dalğa”) 
qəzetlərini, “Trudovoy qolos” (“Əməkçi 
səsi”) leqal iumalını nəşr edirdilər. 1905 

ilin noyabrında Bakıda Azərb. burğus-mül- 
kədar ziyalılarının eser təşkilatı qəti for- 
malaşdı. Məktəblilər arasında eser ideya- 
larını yaymaq üçün “Predvestnik zari” 
(“Şəfəq müidəçisi”) adlı şagird təşkilatı 
yaradılmışdı. E.-in Bakı, Tiflis, Batum və 
Kutaisi komitələri 1905 ilin fevralında 
Tiflisdə eser partiyasının Qafqaz ittifaqında 
birləşdilər. 1906 ilin aprelində Bakı eser 
təşkilatı nəzdində yaradılmış “Hərbi ittifaq” 
Bakı: qarnizonunun əsgərləri və Xəzər 
Hərbi Donanmasının matrosları arasında: 
təbliğat aparırdı. 2-ci Dövlət dumasına 
seçkilər zamanı Bakı E.-i daşnak, eser və 
liberal buryua nümayəndələrindən ibarət 
“Zemilya | volya” ("Torpaq və iradə") blo- 
kuna daxil idilər. 1907 ilin yayında Bakı 
eser təşkilatına “Daşnaksutyun”dan ayrıl- 
miş “gənc daşnaklar” qrupu daxil oldu, 
1905-07 illər inqilabı zamanı Bakı E.-i bir 
neçə sui-qəsd və terror təşkil etmişdilər, 
Bakı E.-i 1907-08 illərdə neft sənayeçilə- 
rinin müşavirə kampaniyasında iştirak et- 
məklə bolşeviklərin irəli sürdüyü və fəh- 
lələrin mənafeyinə uyğun olan boykot tak- 
tikasına qarşı çıxdılar, 

1913 ilin aprelində Bakı E.-i dənizçi- 
lərin yeni tətilini hazırlayarkən təşkilatın 
icraiyyə komitəsinin üzvləri həbs olundu- 
lar, Birinci dünya müharibəsi başlandıqda, 
Bakı E.-inin çoxu “müdafiəçilik” mövqeyi 
tutdu) qalan hissəsi 1915 ildə bolşeviklərin 
təsiri ilə hərbi-sənaye komitələrinə seçki- 
lərdə iştirak etmədi. Fevral buriua-demo- 

ESXİL 

birlikdə Bakı Fəhlə Deputatları 
inə daxil oldular. Onlar “barışdı- 

lərini müdafiə” naminə zəhmətkeşləri Mü-: 
vəqqəti hökumətə dəstək verməyə çağı- 

rırdılar. Əsas diqqəti kəndli məsələsinə 
yönəldən E. milli məsələdə xalqların öz. 
müqəddəratını təyinetmə hüququnu rədd 
edir, “panislamizm"ə qarşı çıxırdılar. E.-in 
nüfuzu rus və erməni fəhlələri arasında 
yüksək idi. E. Bakı Sovetində müsavatçı- 
fardan sonra ikinci iri fraksiya ilə təmsil 
olunurdular. 1917 ilin mayında E.-in nü- 
mayəndəsi S. Saakyan Bakı Sovetinin sədri 
seçildi. 

1917 il Oktyabr çevrilişindən sonra 
bolşeviklər başda olmaqla hakimiyyətin 
Bakı Sovetinə verilməsinin əleyhinə çıxan 
eser və menşeviklər Soveti tərk etdilər, 
1917 ilin dekabrında Sovetə keçirilən yeni 
seçkilərdə E. kifayət qədər səs topladılar və 
Sovetin İcraiyyə Komitəsinə daxil oldular. 
Mart soyqırımı (1918) zamanı E. bütün- 
lüklə S.Şaumyanın başçılıq etdiyi bol- 
şeviklərin tərəfində idilər. Onların lideri 
S.Saakyan “panislamizm”? qarşı vuruşa- 

caqlarını bəyan etdi. 1918 ilin iyulunda 
Qafqaz İslam Ordusu Bakıya doğru irəli- 
ləyərkən Bakı Sovetinin daşnak-eser-men- 
şevik bloku bolşeviklərə qarşı çıxaraq, 
buraya gen. L.Denstervilin başçılığı ilə 
ingilis qoşunlarının dəvət olunmasına səs 
verdi. 1918 il avqustun 1-də bu blok “Sen- 
trokaspi diktaturası” hökumətini forma- 
laşdırdı. Avqustun 4-də Ənzəlidən gələn 
ingilis qoşunları Bakıya daxil oldu. Lakin 
ingilislərlə “Sentrokaspi” hökuməti arasın- 
dakı münasibətlər qarşılıqlı ittihamlarla və 
etimadsızlıqla müşayiət olunurdu. Sentya- 
бил 15-də Qafqaz İslam Ordusu Bakını 
azad etdikdən sonra Denstervilin qoşunları 
və onların arxasınca "Sentrokaspi dikta- 
turasi” hökumətinin üzvləri şəhəri tərk et- 
dilər, 

1918 ilin dekabrında fəaliyyətə başla-- 
yan Azərb. parlamentində E.-in yalnız 
azərb.-lardan ibarət “Xalqçı” partiyasının 
nümayəndələri təmsil olundular. 1918-20 
illərdə E. Bakı Fəhlə Konfransı, fəhlə və 
dənizçilərin həmkarlar ittifaqı çərçivəsində 
fəaliyyət göstərirdilər, Е. öz mətbu or- 
qanları “Znamya truda" ("Əmək bayrağı”), 
“Nabat” və s. qəzetlərində AXC hökumə- 
tinin daxili və xarici siyasətini tənqid edir, 
Rusiya ilə birləşmək ideyalarını yayırdılar. 
E--in iştirak etdikləri Bakı Fəhlə Konfransı 
1919-20 illərdə söz və yığıncaq azadlığı, 
əməkhaqqının artırılması, milli hökumətə 

tətili keçirməyə nail oldu, 
Ы təşkilatda üstünlük 

əldə etdilər. R.Axundovun başçılığı ilə 
azərb. sol Е. inqilabi sosializm və sovet 
hakimiyyətini dəstəkləyir, Azərb.-ın dövlət 
quruluşunu müstəqil sovet resp.-sı forma- 
sında görürdülər. Nəticədə sol Е. “Hüm- 
mət” və “Ədalət” partiyaları ilə birlikdə 
1920 ilin fevralında Azərbaycan Kom- 
münist Partiyasını təşkil etdilər, XI Qırmızı 
ordunun Azərb.-a müdaxiləsinin və Арге/ 
işğalının (1920) bilavasitə iştirakçısı ol- 
dular. Lakin sovet hakimiyyəti qurulduq- 
dan sonra yeni hökumət tərəfindən tə- 
qiblərə məruz qalan həm sağ, həm də 501 Е. 
qeyri-leqal fəaliyyətə keçdilər. 1922 ildə 
Bakıda E.-ə qarşı məhkəmə prosesi başladı. 
Onların bir hissəsi sovet hakimiyyətinə 
qarşı fəaliyyətdə təqsirləndirilərək gül- 
lələndi, digər hissəsi isə sürgün edildi. 
ESXATOLÖGİYA (yun. ӧоуатос̧ - son, 
yekun “ .../ogiya) — dünyanın və insanın 
sonu haqqında dini təlim. Başlıca möv- 

zuları ölüm, qəbir həyatı, dünyanın sonu, 
ölülərin dirilməsi, Qiyamər və bunlarla 
bağlı məsələlərdir. Termin 19 əsrdə mey- 

dana gəlmişdir. Demək olar ki, bütün 
dinlərdə və inanc sistemlərində E. düşün- 

cəsinə rast gəlinir. İndividual (bir insan 
ruhunun o dünyadakı həyatı haqqında 
təlim) və kollektiv E. (kosmosun və tarixin 
məqsədi, onların sonu və bu sonun ar- 

xasınca gələnlər haqqında təlim) var, 
İndividual E.-nın təşəkkülündə Qədim 
Misir dini, kollektiv E.-nın təşəkkülündə 
isə iudaizm xüsusi rola malik olmuşdur. 
İudaizmdə esxatoloyi düşüncə fərdlərin 
deyil, İsrail xalqının taleyi üzərində mər- 
kəzləşmişdir. Xristianlığa görə, esxatolo)i 
zaman İsa Məsihin dünyaya gəlməsi ilə 
artıq başlamışdır. Əhdi-ətiq E.-sı (bax 

Bibliya) əyanilikdən qaçaraq, çoxmənalı 
rəmzlərdə və ibrətamiz hekayətlərdə öz 
ifadəsini tapır, lakin orta əsrlər şüuru 

çoxsaylı apokriflərdə və “öncəgörmələrdə” 
o dünyanın detallaşdırılmış mənzərəsini ya- 
radır. İslam E.-sı (məad) axirət və qiya- 
mətlə bağlı mövzuları özündə əks etdirir. 
İslam dininə görə, esxatololi zaman mə- 
ləklərdən olan İsrafilin öz şeypurunu 
səsləndirməsi ilə başlanacaq. Xristianlıqda 
və İslamda dünyanın sonunun başlaması 
haqqında oxşar (Dəccal, yerdən çıxan hey- 
van – dabbətül-ərz, İsa Məsihin gəlişi) və 
fərqli əlamətlər göstərilmişdir. İslam esxa- 
toloyi təlimində son xilaskar kimi Mehdi 
inancı mühüm yer tutur. 

E. inancı iki zidd formada təzahür edir. 
Mifik E. kosmos və xaos arasındakı əzəli 

çarpışmanı əks etdirir. Tarixi E. isə he- 
sablamanı dünyanın mifik başlanğıcına 
görə yox, konkret tarixi hadisələrə əsasən 
aparır, 
ESXİL, Aysxilos (Aioyüloç) (təxm. 
с.ә. 525, Elevsin - 456, Siciliya, Gela) – 
qədim yunan dramaturqu. Evparpidlər nəs- 
lindəndir. Yunan-İran müharibələrində (с.ә. 
500-449) iştirak etmişdir. E.-in ilk əsəri 
500-497 illərə aid edilir. Faciənəvislərin 
müsabiqəsində ilk dəfə 484 ildə qələbə 
qazanmış, bundan sonra 12 dəfə birinci 
yerə layiq görülmüşdür. Rəvayətə görə, 80- 
dən artıq dram əsəri yazmış, yalnız 7 faciəsi 
dövrümüzədək gəlib çatmışdır ("İranlılar”, 
472, “Fiv əleyhinə yeddi sərkərdə", 467, 
“Yalvaranlar": “Oresteya” trilogiyası — 
"Aqamemnon”, “Xoeforlar", “Evmenid- 
lər", 458, “Zəncirlənmiş Prometey"). Əsər- 
lərində Afinanın yüksəlişi və demokra- 

tiyanın möhkəmlənməsi (e.ə, $ əsrin 1-ci 
yarısı) dövrü əksini tapır. “İranlılar” f: 
ciəsində qalib xalq, vətən məhəbbəti, 

azadlıq, habelə Afina demokratiyasının 
qüdrəti və ictimai idealları tərənnüm olu- 
nur, “Fiv əleyhinə yeddi sərkərdə” fa- 

eləsində E. Fiv çarı Eteoklu həllolunmaz 

bir təzadla üzbəüz qoyur. Əsər insanın xalq 
və dövlət qarşısında məsuliyyətindən bəhs 

edir. “Yalvaranlar”ın mövzusu əsatirdən 

götürülmüşdür. Faciədə qədim ailə münasi- 
bətlərinin qalıqları pislənir. Faciəviliyin ən 
mükəmməl təsviri “Oresteya”da öz əksini 
tapır: insan davranışı və bu davranışın fərdi 
əsaslandırılması ilahi ədalət qanunları ilə 
mürəkkəb və daxili ziddiyyət təşkil edən 
qarşılıqlı əlaqələr fonunda təsvir olunur. E 
yaradıcılığının zirvəsi “Zəncirlənmiş Pro- 

metey"dir. Prometey primitiv folklor obra- 
zindan nəinki bütün insanlığın minnətdar 
ola biləcəyi qəhrəman surətinə, eləcə də 
dərin daxili tragizmin daşıyıcısına çevril- 
mişdir. Prometey surətinin “E. modeli” bir 

çox yazıçı və bəstəkarın ilham mənbəyi 
olmuşdur (İ.V.Göre, C.Q.Bayron, P.B.Şelli, 
F.List, A.N.Skryabin və b.) 

E--in gerçəkliyin qavranılmasına, kai- 
natın təşəkkülü qanunlarının dərkinə yö- 
nəlmiş cəhdləri bütünlüklə onun əsərlə- 

rində bədii şəkildə əks olunmuşdur. Antik 
dəlillərdən göründüyü kimi, əsərlərinin 
yarısından çoxunu trilogiya şəklində yaz: 
miş E. bu yolla uzün zamin kəsiyində 
hadisələri izləməyə, qəhrəmanların davra- 
nışlarını inkişaf və hərəkətdə göstərməyə 
çalışmışdır. E.-in ən mühüm yeniliyi səhnə- 
yə ikinci aktyoru daxil etməsidir. Yaradı- 
cılığının son dövrlərində üçüncü aktyordan 
da istifadə etməyə başlamışdır. Lakin dra- 
maturqun əsas diqqəti daim protaqonistin - 
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ESXİN 

faciə daşıyıcısı olan birinci aktyorun üzə- mışdır, əsas vəzifəsi minalanmış maneələr: 
rində cəmlənir. “Yalvaranlar", “Fiv əley- 
hinə yeddi sərkərdə" və “Xoeforlar”da 
qəhrəmanı həyatının asılı olduğu seçim 
qarşısında qoyur. “Aqamemnon” və “Zən- 
cirlənmiş Prometey”də isə qəhrəman üçün 
seçim əvvəlcədən edilir. 

n faciələri с.ә. 5-4 əsrlərdə qədim 
yunan teatrlarında səhnəyə qoyulmuş, bə- 
ziləri Enni, A Kiçik Senekanın əsərləri 
üçün prototipə çevrilmişdir. S.İ.Taneyevin 
eyniadlı opera (1895), F.Veynqartnerin 

eynindli musiqili dram trilogi, 
Y.O/Nilin “Elektraya üz vermiş faci: 

pyesi (1931), eləcə də 1.P.Sartrın “A 

çəklər”i (1943), G.Hauptmanın "Arridlər” 

tetralogiyası (1941-44) və C.Riçardsonun 
Azğın oğul” dramı (1964) “Oresteya"nın 

süyeti əsasında yazılmışdır. “Oresteya” və 
“Zəncirlənmiş Prometey” və s, Azərb. di- 
İinə tərcümə olunmuş, bir sıra pyeslər səh- 
nələşdirilmişdir 

Əsərləri: Aqamemnon, Xöeforlar, Evmenid- 
ər. Antik ədəbiyyat müntəxəbatı kitabında. B., 1950, 

Zənçirlənmiş Prometey. В, 1975 
ESXİN (Aioyivoç) (təqr. e.ə, 390-314) 
Afina siyasi xadimi və natiqi, Makedoniya 
tərəfdarlarının lideri. Е.ә. 346 ildə Demos- 
fenlə birlikdə Afina üçün olduqca ağır və 
əlverişsiz Filokrat sülhünün bağlanmasında 
iştirak etmişdir. E. ilə Demosfen arasında 
sülh məsələlərilə bağlı kəskin fikir ay 
dərin düşmənçiliyə çevrildi. E.ə. 3. 

ə Е. Demosfenin xəyanətlə bağlı 
ittihamlarından özünü müdafiə etdi. Make- 
doniyanın yunan şəhərləri üzərində hege- 
т и bərqərar: edildikdən sonra Е 
Demosfe ibirsira ağır ittihamlar irəli 
sürdü. Lakin Demosfen özünə бәгаә qa- 
, a nail oldu. Böyük məbləğdə 

ən yayınmaq məqsədilə Rodosa 
E. burada natiqliyin tədrisi ilə 

sğul idi 
ESKADRA (ir, eskadre 

lində hərbi düzülüş) 

nl 

qaç 

dördbucaq şək- 
1) HDD-nda müx- 

təlif gəmilərin operativ-taktiki birləşməsi 
İki və ya daha çox gəmi divizionundan 
ibarət inzibati və ya taktiki hissə. E.-ya 
döyüş gəmilərindənəlavə, flaqman gəmisi, 
həmçinin üzən baza və yardımçı gəmilər 
daxil ola bilər. 2) İkinci dünya müharibəsi 
(1939-45) zamanı bəzi xarici ordularda 

HHQ birləşməsi, 

ESKADRA MİNADAŞIYICISI - düş- 
mənin sualtı və suüstü gəmilərinə torpeda 

və artilleriya zərbələri endirmək, kəşfiyyat 

aparmaq, döyüş və konvoy gəmilərini hava, 
yaxud gəmi hücumlarından, raket zərbə- 
lərindən qorumaq və s. üçün hərbi gəmi. 
Елп, 20 əsrin əvvəllərində meydana çıx- 

о 

yaratmaq və sualtı qayıqları tapıb məhv 
etmək idi. E.m: helikopterlər, zenit və 
gəmivuran raket kompleksləri, torpeda 
aparatları, artilleriya silahları və minalar ilə 
təchiz olunur. 
ESKADRİLYA (fr. escadrille) – hərbi və 
mülki aviasiyanın bir neçə kiçik dəstədən 
ibarət olan bölməsi (9-25 təyyarə, heli- 
kopter). Bir neçə Е. aviapolk (aviaqnıp, 

aviacinah), mülki aviasiyada isə dəstə təşkil 
edir. Müasir hərbi aviasiyada əsas taktiki 
və atəş bölməsidir. 

LATOR (ing. escalator, fr. escala- 
der - dırmaşmuq, lar, seala — pilləkən) — 
adamları bir səviyyədən digərinə keçirmək 
üçün hərəkət edən pilləkənşəkilli qaldırıcı 
nəql. qurğusu. Sərnişin axını çox olan 
metro st.-larında (tunel E.-u), küçə keçid- 
lərində, həmçinin vağzal binalarında (mər- 
təbə E.-u: mərtəbələrarası E.), çoxmərtəbəli 
ictimai binalarda, ticarət mərkəzlərində, 

teatrlarda və s. geniş istifadə olunur. E.-un 
pillələri sonsuz dartı zəncirinə bərkidilir və 
diyircəklər üzərində yönəldici yolla hərəkət 
etdirilir. Е. pilləkənlərlə sinxron hərəkət 

edən tutacaqla təchiz olunur. Yuxarı st.-da 

intiqal, aşağıda isə zənciri tarımlaşdıran 

qurğu yerləşir. Pilləkənin hərəkət sürəti 

0.5-1 nsan, meyil bucağı 30-35”-dir. 
ESKAPİZM (ing. escape - qaçmaq, 
uzaqlaşmaq) - bir fərdin, yaxud bütövlükdə 
cəmiyyətin reallıqlardan uzaqlaşaraq il- 
lüziyalar, fantaziyalar aləminə qapılması. 
E. gündəlik həyatın xoşagəlməz hallarından 
əyləncə və istirahət vasitəsilə əqli yayın- 

madır, E. psixoloyi travmalar, gərgin işlər 
zamanı qazanılan stressə cavab reaksiyası 

—— 

kimi meydana çıxır. E.-in məqsədi insanları 
gündəlik həyat sıxıntılarından uzaqlaşdır. 
maqdır. Sağlam həyatın tərkib hissələri: 
(yemək, yatmaq, idman vəs.) E.-in vasitəsi: 
ola bilər. E. zamanı sosial reallıqlardan 
uzaqlaşmaq, dünyanı öz xəyalındakı kimi: 
təsəvvür etmək və s. hallar meydana gəlir, 

Freyd reallıqdan uzaqlaşdıran fantaziya- 
ların payını insanların həyatında zərüri 
element hesab edirdi: “Onlar real həyatdan: 
aldıqları yoxsul məmnunluqda mövcüd ola 
bilmirlər”. K.S.Luisin (1898-1963) fikrinə 
görə, E. xəyal potensialını möhkəmlən. 
dirməyə və zənginləşdirməyə xidmət edə 

bilər. Yazıçı R.R.Tolkin E.-ə reallıqdan 
“ikinci (xəyali) dünyaya” keçid kimi ба 
xırdı. 

ESKİ-KERMEN (Krım tatar dilində 
“Köhnə qala”) – Krımda orta əsr mağara 
şəhərinin xarabalığı. Baxçasaraydan 14 km 
c.-q--də, Manqupdan 5 km şm.-q.-dədir. 
Şəhərin sah. 8,5 ha, uz, 1040 m, eni 170 m 
idi. Hünd. 30 m-ə çatan sıldırımlarla məh- 
dudlaşan Stolovaya dağının yaylasında sa- 
lınmişdir, Şəhərin salınması 5 əsrin sonu — 
6 əsrin əvvəllərinə aiddir. Qazıntılar (1928- 
37, N.İ.Repnikovun rəhbərliyi ilə) nəticə. 
sində E.-K.-in Bizansın Krımdakı forpostu 
sayılan Xersones yaxınlığında tikilmiş ən 
mühüm qala olduğu müəyyən edildi. Şəhər 
möhkəm divarlarla əhatələnmişdir, mühasi- 

rələr zamanı istifadə olunması üçün qayada: 
yeraltı su anbarı oyulmuşdur, 6 əsrdə xris- 
tian bazilikası tikilmişdir. 8 əsrin sonunda: 

xəzərlərin hücumu nəticəsində dağıdıldığı. 
ehtimal olunur, 11 lə şəhərin dirçəlişi 
başladı: 12 əsrdə Feodoro knyazlığının tər- 

kibinə qatıldı. 12-13 əsrlər şəhərin çiçək- 

Eski-Kermen mağara şəhərinin qalıqları. $ əsrin sonu - 6 əsrin əvvəlləri: 

ESKİMOSLAR 

tənməsi dövrü olmuşdur. Burada evlər bir- 
birinə sıx tikilmişdir. Küçələrin, çoxsaylı 
daş evlərin, qayalarda oyulmuş təsərrüfat 
şikililərinin, burdaqların və s. qalıqları 
aşkar edilmişdir. Əhali əkinçilik, sənətkar- 
tq və ticarətlə məşğul olmuşdur. 1229 ildə 
şəhər Noqay xanın qoşunları tərəfindən da- 
ğıdılmış və əvvəlki əhəmiyyətini itirmişdi. 
1399 ildə Yedigey E.-K.-in mövcudluğuna 
son qoymuşdur. 
ESKİLSTUNA - İsveçdə, Södermanland 
tenində şəhər. Əh. 64 min (2010). Elmaren 
və Melaren göllərini birləşdirən kiçik çayın 

sahilindədir. D.y. st. 1659 ildə V Karl 
Qustav E.-ya şəhər statusunu verdi. İlk 
manufakturalarda odlu silah və toplar is- 
tehsal olunurdu. 

Melardalen Un-tinin (1977) kampusu, 

Şəhər muzeyi, Munktell muzeyi (1991), 
zoopark var, 

Metal emalının (metalkəsən, cərrahlıq, 

ölçü alətlərinin istehsalı) qədim mərkəzidir 
(17 əsrdən). Maşınqayırma (o cümlədən 

buruq avadanlıqları, silah z-dları) inkişaf 
etmişdir. 
ESKİMÖS DİLİ - eskimosların dili, Pa- 
leoasiya dillərinin eskimos-aleut qrupuna 
daxildir. Çukot y-a-nda (RF), Alyaska y-a- 
nda (ABŞ), Kanada və Qrenlandiyanın 
arktik ərazilərində yayılmışdır. Bu dildə 
təqr. 120 minə qədər insan danışır. 20-yə 
yaxın dialekti var. Qrammatik quruluşca 
iltisaqi dildir. Erqativ quruluşlu sadə cüm- 
lələr geniş yayılmışdır. RF-də 1932 ildə 
latın, 1937 ildə isə Kirill qrafikası əsasında 
əlifbası tərtib edilmişdir. 

Əd:Mekonukkon ГА. Грамматика жзыка 
азизтеких әскимосов: M. – İL, 1962-67, 

KİMÖSLAR, eskimolar- ABŞ-da 
(Alyaskada – 47 min 783 nəfər, 2000), 
Kanadanın şm.-ında (50 min 480 nəfər, 

2006), Danimarkada (18 min 563 nəfər: 
Qrenlandiya a.-nda – təqr. 50 min nəfər, 
2007) və RF-də (Çukot Muxtar Маһаһпда. 
1529 nəfər, 2010) yaşayan etnik birlik. 

Ümumi sayları təqr. 170 min nəfərdir. 
Eskimos-aleut dil ailəsinə aid dilləri iki 
qrupa bölünür: inupik (Berinq boğazında 
Diomid a-rının, Alyaskanın və Kanadanın, 
Labrador və Qrenlandiyanın şm.-ında 

qohum dialektləri) və Alyaskanın q. və c.- 
q.-ində, Müq. Lavrenti və Çukot y-a-nda 
yaşayan əhalinin danışdığı dialektlərlə bir- 
likdə yupik – üç dildən ibarət qrup (mər- 

kəzi yupik, Sibir yupiki və suqpiak, yaxud 
ааа). 

Etnos kimi е.ә. 2-ci minilliyin sonla- 
"ında Berinq dənizi r-nunda təşəkkül tap- 
mişlar, Eramızın. 1-ci illiyində E.-ın 

əcdadları – Tule mədəniyyətinin daşıyıcıları 

qədər Arktika sahilləri boyunca məkunlaş- 

Е. 15 etnomədəni qrupa bölünürlər: 
Cənubi Alyaska Е.-1 (Prins Lil. 
yam körfəzinin sahilləri və Kadyak a.): 
dillərini və ənənəvi həyat tərzlərini ən çox 
qoruyub saxlayan Qərbi Alyaska 
E.-r: Müq. Lavrenti və Diomid a-rındakı 
Е. da daxil olmaqla Sibir E.-ı, Norton 
körfəzindən ABŞ-Kanada sərhədinədək 
olan sahilyanı torpaqlarda və Alyaskanın 
şm.-dakı daxili r-nlarda yaşayan Şimal- 
Qərbi Alyaska Е.-1, 14 əsrin sonu 
o 15 əsrin əvvəlində Kanadanın şm. sahil- 
lərindəki yerli əhali ilə Alyaskanın şm.-ın- 
dan gəlmiş nunzliit eskimoslarla qarışıq 

qrupu olan və Makenzi çayı mənsəbində 
yaşayan Makenzi E.-r, Kanadanın şm, 
sahillərində, Koroneyşn körfəzi boyu, 

Banks və Viktoriya adalarında yaşayan mis 
E.-ı (soyuq döymə üsulu ilə xalis misdən 
hazırladıqları əmək alətlərinə görə belə 
adlandırırlar): Şimali Kanadadakı Butiya 

və Adeleyd y-a-larının sahillərində, Kinq 
Uilyam a-ında və Bak çayının aşağı axar- 

larında yaşayan netsilik E.-ı, onlara 
yaxın olan Melvill y-a-da, Baffin Torpağı 
a.-nin bir hissəsində və Sauthempton a.-da 
yaşayan iqlulik Е.-1: Hudzon körfə- 
zindən q.-də Kanadanın daxili tundrasında 
yaşayankaribu E..-ı, Baffin Torpağı a.- 
nin mərkəzi və cənubi hissəsində yaşayan 
Baffin Torpağı E.-ı: 19 əsrdə "sett- 
lerlər” (eskimos qadınların ağ dərili ovçular 
və gəlmələrlə nikahlarından törəmələr) 
metis qrupunun yaranmasında iştirak etmiş 

Kvebek E.-ı və Labrador E.-ı, 

17 əsrin əvvəllərindən Danimarka tərəfin- 

dən müstəmləkələşməyə və xristianlaş- 

dırmaya məruz qalan E.-ın ən çoxsaylı 

qrupu -Qərbi Qrenlandiya E.-ı, 
Yerin ən şm. tərəfinin aborigenləri – Qren- 
landiyanın şm.-q.-ndə yaşayan qütb z0- 
nası E.-ı: digər E.-dan fərqli olaraq 
avropalıların təsirinə ən gec (19-20 əsrlər) 
məruz qalan Şərqi Qrenlandiya 
Е.-. 

Öz tarixləri boyu Arktikada yaşayış 
üçün münasib mədəniyyət formaları yarat- 
mışlar: dönmə ucluğu olan qarmaq, ov 
qayığı - kayak, bütöv xəz geyim, yarım- 

qazma və iqlu (günbəzvarı qar daxma), 
xörək bişirmək, evi işıqlandırmaq və qız- 
dırmaq, xörək bişirmək üçün piylə yanan 
çıraq və 5. Е. üçün tayfa təşkilatının for- 
malaşmaması, 19 əsrdə qəbilələrin olma- 
ması (ehtimal ki, Berinq dənizi sahillərində 
yaşayan E. istisna olmaqla) səciyyəvidir. 
18 əsrdə bir neçə eskimos qrupunun xris- 

Капада eskimosları, 

tianlaşdırılmasına baxmayaraq, E. faktiki 
olaraq animistik təsəvvürlərini və şama- 
nizmi qoruyub saxlamışlar. 

E.-da 5 təsərrüfat-mədəni kompleks 
müəyyənləşdirilir: mori və balina ovu 
(Çukot, Müq. Lavrenti a., Alyaskanın şm.- 
q. sahilləri, Qərbi Qrenlandiyanın qədim 
əhalisi): suiti ovu (Şimal-Qərbi və Şərqi 
Qrenlandiya, Kanadanın Arktika arxipe: 
laqi): balıqçılıq (Cənubi və Qərbi Alyaska 
E.-i): karibu maralı ovu (karibu E.-ı, Al- 

yaskanın şm.-ında yaşayan E.-ın bir his- 
səsi): karibu ovu ilə yanaşı, dəniz ovu 

(Kanada E.-ının çoxu, Alyaskanın şm.-ın- 
dakı E.-ın bir qismi). E, bazar münasi- 

bətlərinə cəlb olunduqdan sonra onların 

əksəriyyəti satış üçün xəzli heyvanların 
ovuna, Qrenlandiyada isə balıq ovuna 
keçdilər. Bir çoxu inşaatda, dəmir filizi və 
neft mədənlərində, Arktika faktoriyalarında 

rlərdə işləyirlər. Qrenlandiyalılarda 
lyaska Е.-1пда varlı təbəqə və milli zi- 

yalılar meydana gəlmişdir. 
20 əsrin ortalarında E.-ın 4 müstəqil 

etnosiyasi birliyi formalaşdı: 1) Qrenlan- 
diya E.-ı (bax qrenlandiyalılar):2) Kanada 
E.-ı (özlərini inuit adlandırırlar). 1950-ci 
illərdən Kanada hökuməti yerli əhalinin bir 
yerə toplanılmasına və iri qəsəbələrin 
tikintisinə başladı. Dillərini qoruyub sax- 
lamişlar, ingilis və fransız dilləri də yayıl- 
mişdir (Kvebek E.-ı). 19 əsrin sonlarından 

sillabik əlifbaya lanan yazı sisteminə 
malikdirlər: 3) Alyaska E.-ının çoxu ingilis 
dilində danışırlar, xristianlaşdırılmışlar. 
1960-cı illərdən iqtisadi və siyasi hüquqları 
uğrunda mübarizə aparırlar. Milli-mədə- 
ni birləşmə meyilləri güclüdür, 4) Asiya 
(Sibir) E.-ı — yupiqır, yaxud yuqıt (özlərini 
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ESKİZ 

“insanlar”, “həqiqi insanlar” adlandırırlar, 
1930-cu illərdən rəsmi adları “yuitlər”dir) 
Dilləri yüpik qrupuna aiddir: Sireniki 
(Siqinik), Mərkəzi Sibir (Novoye Çaplino) 
və Naukan (Nivukak) dialektləri var. Rus 
dili də yayılmışdır. 1932 ildə Mərkəzi Sibir 
dialekti əsasında yazı sistemi tərtib olun- 
müşdur, Şm.-da Berinq boğazından q.-də 
Xaç körfəzinədək uzanan Çukot у-а-пип 
sahilyanı ərazilərində məskunlaşmışlar. 
Əsas qrupları: niyukakmit (“naukanlılar”), 
unqaziqmit ("çaplinolular”) və sireniqmit 
("sirenikililər”). 

Əsas ənənəvi məşğuliyyətləri dəniz 
heyvanlarının (əsasən mor) və suiti) ovu- 

dür. 19 əsrin ortalarınadək inkiş 
ovu sonralar azaldı, Balinaları yataq 

ud qayıqdan 
ardular, 1 

aralı və dağ qoçu da ov 

tmiş 

lə, buzun üstündə, y lər yerləri 
və qarmaqla q, ni, 

həmçinin şi 
layırdıla 19 əsrin ortalarından odlu si 

tülkü geniş yayılmışdı. 

tülkü) xəzinin satışı artmışdı: 
sulları çukot üsullarına (miz- 

aq fadə) oxşar idi. Balıq 
liq və yığıcılıqla da ğul olurdular, 

Qoşqu it tişdirirdilər, Maralçı çuk 
ilar və ABŞ F ə natural mübadilə 

müntəzəm olaraq Alyaska və 

Müq.1 ia.-na ticari səfərlər edirdilər 
əri mori, suiti və balina ətin: 

Maral əti yüksək q 
dirilirdi. Ətin yanında bitki yeməyi, 

kələmi, molyusk verilirdi. 19 əsrin 
д lərini təşkil 

İ arın elyu) yaşa. 
in təsiri ilə 
örtülmüş 

zırlayır, çimlə örtürdülər. Yay evləri mor) 
dəriləri ilə örtülmüş ağac karkaslı, maili 
dam örtüklü dördbucaqlı evlərdir. 19 əsrin 
əvvəlinədək icma eyləri (bir neçə ailənin 
yaşadığı. həmçinin yığıncaq və bayramların 
keçirildiyi böyük yarımqazmalır) qorunub 
saxlanılmışdı. Əsas nəql. vasitələri qışda. 
itlər qoşulmuş nartalar və xizəklər, buz 
bağlamamış sularda dəridən qayıqlardır 
(kayaçk). Çukot tipli baydaralardan da 

dilirdi 
19 əsrin sonlarınadək ənənəvi bütöv 

geyim növlərindən biri lələkləri astar tə- 
rəfində olan quş dərilərindən tikilmiş 
küxlyanka idi. Maralçı çukçalarla aparılan 
mübadilə nəticəsində geyimlər maral xə 

zindən də tikilirdi. Qadın geyiminə çuk- 
çalarda olduğu kimi ikiqat xəzdən kom- 

ivaqan) aiddir. Kişi və qadın 

isti 

binezon (ke 
yay geyimi nerpa bağırsaqlarından, son- 
ralar isə alınma parçalardan tikilmiş bütöv 
kamleykadır. Ənənəvi ayaqqabı kişilərdə 
baldıra, qadınlarda isə dizə qədər olan xəz 
untalardır (kamqık). Qadınlar iki hörük 
hörürdülər, kişilər kiçik dairə və ya bir neçə 
tel saxlamaqla saçlarını qırxırdılar. Şəkil- 

tüirləmə) yayılmışdır. Xəs 
nə oxra 

döydürmə ( 

təliki 

хә 
nəqsədilə üz 

mənənəvi dekorativ 
rəngli vətəri 

rdilər. F 

incəsənətinə xəzdən moz: 

larla zamşa üzərində tikmə, muncuqla 
mə, mori dişi üzərində oyma aiddir. 
E.-da ata xətti ilə hesablanan qohumluq, 

ilə patrilokal ni- 
di. Baydara sahi- 

gəlin üçün işləyib öd: 
lük təşkil edi 

3-5 yaxın qohumundan 
artelləri” (anyam ima) ibarət "baydara 

mövcud idi: Ovlanmış balıq və heyvanlar 
arte üzvləri arasında bölüşdürülürdü. 

Əmlak bərabərsizliyi yaranmış, bəzən ya 

məskənlərinin 

("torpaq sa. 
hibi”) olan iri tacirlər 

şayış 
başçısı 

meydana gəlmişlər. 

E. xeyirxah və zə- 

rərverici ruhlara ina- 

nırdılar, ( 

moqonik rəvayətlərin 
əsas personaiı Quz- 

dür, Nağılların əsas 
BEBİ səri balina ilə 
) idir. Əsas məra- 

simləri mor) və balina 

ovuna həsr olunmuş 

5 bayramlardır. Şama 
Ы nizm geniş yayılmış- 
—" — dir, 1930-си illərdən 

xx q E.-da ovçuluq təsərrü- 

fatları təşkil edilmişdir. Ənənəvi inancları, 
şamanlıq, sümük üzərində oyma, mahnı və 
rəqsləri qorunub saxlanılır. Yazı sisteminin 
yaranması ilə ziyalılar yetişir. Müasir E.-da 
milli özünüdərkin inkişafı müşahidə olunur, 

ESKİZ (fr. eskuisse - layihə) — bədii əsər: 
və ya onun bir hissəsinin əvvəlcədən qa- 
ralama cizgilərlə çəkilən ilk variantı, E.-də 
kompozisiya tərtibatı, məkan planları, 
nisbəti nəzərdə tutulur. Qrafik, rəngkarlıq, 
heykəltəraşlıq E.-ləri var: onlar iti, cəld 
işlənmə manerası ilə seçilir, lakin müfəssəl 
də işlənilə bilər. Görkəmli rəssamların ya- 
radıcılığında E.-lər bədii dəyər və müstəqil 
xüsusiyyətlərə malik olur. 

ESKOLA Anis Voldemaroviç (17.2.1908, 

Tallin – 14.12.1989, Tallin) - eston teatr və 
kino aktyoru, SSRİ xalq artisti (1964), 
Estoniya SSR Dövlət mükafatı laureatı: 
(1965), 1925-41 
və 1947-49 illərdə 
fasilələrlə “Esto- 

ni teatrında, 

1949-66 illərdə 
V.Kingisepp ad. 
Tallin Dövlət Dram 
Teatrında çıxış et- 
mişdir. 1966 ildən 

Gənc Tamaşaçılar 
Teatrında 
dir, E.-nin ziddiyyətli, mürəkkəb yaradı- 
cılığına ifadəlik, dərin-psixologizm xas idi, 
Əsas rolları: Yaqo, Oktavian, Hamlet 
(“Otello”, “Antoni və Kleopatra", “Ham- 

let”, U.Şekspir), Tuzenbax (“Üç bacı", 

A.Çexov), Per Günt (“Per Günt”, H.İbsen), 

(“Vicdan”, E.Rannet), Maürus 

A.Tammsaarenin əsəri 

üzrə). “Qar üstündə 

izlər” (1955), “Kişilər evlərinə qayıdır" 
(1956), “Sakit mövsüm” (1968), “Kırboyun: 

sahibi” (1979) və s. filmlərdə çəkilmişdir. 
ESKOLA Pentti (8.1.1883, Lellaynen, 
Xonkilaxti — 6.12.1964, Helsinki) — fin 
petroqrafi, Finlandiya Akademiyasının 
üzvü (1921). Helsinkidə un-t bitirmiş 

(1906), 1910 ildən orada dərs demişdir 
(1924-53 illərdə mineralogiya və petro- 
qrafiya prof.). 1928 ildən Geologiya İn- 
tunun direktoru olan E. Skandinaviya, 
Şimali Amerika və Baykılarxasında geol 
tədqiqatlar aparmışdır. İşləri Finlandiya və 
Kareliyanın Kembriyəqədərki dövrünə, 

qranit maqmasının genezisi, metamorfik 

diferensiasiyası və anateksisi üzrədir. İlk dəfə 

petrologiya problemlərinə fiziki kimyanın 
prinsiplərini tətbiq etmiş və “mineral fa- 
siyalar” anlayışını formulə etmişdir (1920). 

lişmiş- 

Tuiysk 
("İnsan və allah” 

Günəşin uşaqları”, 

Əsərləri: The mineral façics of roeks. Chris- 
fa ia, 1920: On the principles of metamorphik 

ESLİNGEN-NEKKAR 

ifferentlation. “Bull. De la Commission göologiquc 
qe Finlande”. 1932, 2697, 
ESKÖRT (fr. eskorte - müşayiət) — 1) hər- 
Ы konvoy, mühafizə, müşayiət dəstəsi, 
2) Hərbi və nəql. gəmilərinin eskadra mina 
gəmiləri, keşikçi gəmilər, sualtı qayıqlar və 
ya təyyarələrlə müşayiət olunması. 3) Nəql. 
təyyarələrinin və digər təyyarələrin, məs,, 
dövlət xadimlərini aparan təyyarələrin qırı- 

с lərlə müşayiəti, 4) Rəsmi şəxsləri 

qarşıladıqda və yola saldıqda, dəfn məra- 
simlərində və s. hallarda fəxri E. təyin olu- 

nur, 
ESKÜDO (isp. və portuqalca escudo — 
gerb) – 1) Portuqaliyada 15 əsrdən (ilk küt- 
təsi 4,6 4), İspaniyada 16 əsrdən (kütləsi 
təqr. 344) və Latın Amerikasının, həmçi- 

ain Afrikanın bir sıra ölkəsində qızıl sikkə, 
Gümüş F. da kəsilirdi. 2) 1977 ildən Kabo- 
Verdenin pul vahidi. 1 E. = 100 senfavo: 
EŞKULAP (lat, Acsculapius) — qədim yu- 

n mifologiyasında şəfa allahı Азерин. 
latınca adı, е.ә. 3 əsrin əvvəllərində Е.-а 
etiqad Romaya keçmişdi, E.-ın atributu ilan 
idi. Əfsanəyə görə, Epidavrdan (Yunanis- 
nn) ilan görünüşündə gətirilmişdir. Gəmi 
Tibr çayına daxil olarkən, ilan suya atılmış 

və adalara tərəf üzmüşdür. Buna görə с.ә. 
291 ildə Tibr a-rının birində E. məbədinin 
əsası qoyulmuşdur. Məbəddə müq. ilanlar 

ə itlər vardı, xəstələr həmin məbəddə yu- 

xuda olan zaman şəfa tapırdılar, sağalmış 
xəstələr allaha hədiyyələr gətirirdilər. Mə- 

bədin xadimləri yunanlardan ibarət idi 
Romada Е.-а sitayişin yayılması yunan 
nəkimlik sənətinin rəsmi şəkildə qəbul 
olunmasına şərait yaratdı, yunan həkimlər 

vətəndaşlıq hüququ qazandılar. Sonralar 
E”. termini, ümumiyyətlə, “həkim” məna- 

sında (xüsusilə ironik tərzdə) işlədilməyə 
başladı, 

ESKULAP İLANI (Elaphe longissima) 
suilanları fəsiləsinin dırmanan təlxələr 

cinsindən ilan. Uz. 1,5 mrədək, rəngi 
qəhvəyi-sarıdan və bozdan tutmuş qonura 

(təxminən qaraya) qədər olur, bədəninin 

Eskulap ilanı (Elaphe longissima). 

Esla çayı, 

üst tərəfi bəzən açıqrəngli, tozvarı, zərif 
naxışlıdır. Cənubi, Orta və Şərqi Avro- 
pada, Kiçik Asiyada və Qərbi Asiyanın 
şm--inda, Cənubi Qafqazın q.-ində yayıl- 
mişdir, Daşlı yamaclarda, xarabalıqlarda, 

bol işıqlı meşələrdə yaşayır. Gəmiricilərlə 
və xırda quşlarla qidalanır. Ovunu bədən 
halqaları ilə boğur. Yumurtaqoyandır. Di- 
şisi 5-6 yumurta qoyur. Qədim Romanın 
şəfa allahı Eskulapa məxsus əsa üzərində 

məhz E.i.-nın təsviri verilir (adı bura- 

dandır). BTMC-nin “Qırmızı kitab”ına 

daxil edilmişdir. 

ESKVAYR, skvayr (ing. esquire, lat 
sçutarius sözündən – qalxanlı döyüşçü) 

İngiltərədə ilk orta əsrlərdə rıtsarın silah- 
dari, sonralar гизаг feodunun ritsar rütbə- 

sinə malik olmayan sahibi. Son orta əsrlər 
və yeni dövrdə fəxri zadəgan titulu. Danışıq 
dilində “E”. “centlmen” termini ilə eynimə- 
nalı söz kimi işlədilir. 
ESKVİLİN (Mons Esqqilinus) — Romaş.- 
nin salındığı 7 təpədən biri. Qədimdə E.-də 
Balıq meydanı və 5, ticarət küçələri, mey- 

Eslin 

danlar vardı. İmperatorluq dövründə E.-də 
Livi portiki, Neronun “Qızıl ev”i, Tit və 
Trayan hamamları, zərbxana və s. tikil- 
mişdi 
ESLA - İspaniyanın şm.-q.-ində çay. Duc 
ro çayının sağ qolu. Uz. 285 km, hövzəsinin 
sah. təqr. 15,7 min Хин? Kantabriya d-rınin 

с, yamaclarından başlanır. Köhnə Kastiliya 
lasında axır. Noyabrdan mayadək gur 

suludur. Ornaillik su sərfi təqr. 250 m./san: 
dir. Mənsəbi yaxınlığında su anbarı, SES 
var, Suvarmada istifadə olunur. 

ŞLİNGEN-NEKKAR (Esslingen am 
Neckar) — AFR-də, Baden-Vürtemberq fe 
deral ərazisində şəhər. Əh. 92-min (2010), 
Nekkar çayı sahilindədir. Əsası $ əsrdə 
qoyulmuşdur, 1209 ildə azad imperiya 

şəhəri olmuşdur. 1796 ildə E.-N. yaxınlı 
ğında fransız qoşunlarının avstriyalılarla 
döyüşü baş vermişdir. 1802 ildə Vürtem 
berqə birləşdirilmişdir. Orta əsrlərə aid 
abidələr, o cümlədən tarixi, yeni ratuşa 
məhkəmə (əvvəllər barokko üslubunda 

kilsə binaları, ratuşa olmuşdur), tarixi 

n-Nekkar şəhərindən görünüş, 



ESMARX 

Esmeraldas 
şəhərindən 
görünüş. 

lar saxlanılan bələdiyyə muzeyi eksponi 
arxeoloyi muzey, qalereya, kütləvi 

arxiv, Tətbiqi Elmlər Un-ti 
868: 1971 ildən indiki adı ilə) və s, var 

Dəzgahqayırma, k.t 
exnika, 

maşınqayırması, 
toxuculuq, dəri, kağız, 

rabçılıq inkişaf et: 
mişdir 
ESMARN Fridrix Av 

Avgust von Esm 

32.1908, Kil) 
antiseptikai 

843 ildə Kil L 

reh: 9.1.1823. 
alman cərrahı, 

banilər lən biri, 

di 

təhsilini Göttingen Un-tir 
1846 ildə hərbi həkim 

n-tinin tibb fakültə: 

işdir 
emard fon Langenbekin 

assistent 
1848-50 illərdə Dani 

ark ssiya müharibəsində cərrah kö: 
Kil hospitalına 

ə prof. təyin edilmişdir, 1866 ildə 

xidmətə başlayaraq В 
ərində cərrahi hissəyə rəhbərliyi 

türmüşdür. O, 1870 ildə mü: 

muş, Kil, 
işdir, Hərbi: 

anesteziologiya və геа- 
eləcə də bir çox tibb 

milləşdirilməsində E.-ın bö. 

şdur. O, operativ cərra: 
susi bint qoymaqla da 

ar Cəmiyyətini təsis 
1894 əxri üzvü olan Е 

ətin prezidenti seçil 
mişdir 
ESMERALDAS 

Sakit o 
Ekvadorun şm.-ında, 

ət. Sah. 15,2.min 
(2010), İnz. m. Esme 

ESMERALDAS - Ekvadorun şm.-q:-ində 
şəhər, Esmeraldas əyalətinin inz. m. Əh: 
154 min (2010), Sakit okean sahilində, 
Esmeraldas çayının mənsəbində port, Av- 
tomobil yolu Kioto ş. ilə əlaqələndirir. K.t 

kakao, tütün) və meş: 
rkəzidir. Sellüloz-kağız, neft 

(banan, sənayesi 
r-nunun n 
emalı sənayesi: un-t: yaxınlığında qızıl mə- 

ləri var, Turizm inkişaf etmişdir. 
ESPADRÖN (fr. espadon, isp. espada 
qılınc) - qılıncoynatma yarışlarında istifadə 
olunan deşici və kəsici təlim silahı. Bir 
qədər əyri və ya düz tiyəli olur. 
ESPANTON 

İdən 1807 ilədək Rusiya ordusunda za: 
bitlərin fəxri silahı idi. 
ESPARTERO Baldomero (27.10.1793, 
Qranatula — 8.1.1879, Loqronyo) — İspa 
niya hərbi və dövlət xadimi, general. 1808 

protazanın əsas növü. 1732 

ildən fransız işğalçılarına qarşı hərbi əmə. 
ak etmiş, 1815-23 illərdə 

nn Cənubi Amerika müstən 
ləkələrində üsyançılara qarşı ispan ordu: 

yatlarda işti 
paniyaı 

sunun Birinci 
Karlist müharibəsi (1833-40) zamanı hö- 
kumət birləşmələrinə komandanlıq etmiş 

ərkibində döyüşmüşdür 

dir. Siyasi mübarizədə proqressistlərin İi: 
deri kimi çıxış edirdi, 1840 ilin sentyab: 

rında inqilabi xuntanın dəstəyi ilə höku. 
mət başçısı oldu, 1841 ilin mayında isə 
korteslər tərəfindən krallığın vahid regenti 
seçildi. 1843 ilin iyulunda gen. Narvaesin 
rəhbərlik etdiyi üsyan nəticəsində dev 
rilmiş və B.Britaniyada mühacir həyatı 
yaşamışdır (1848 ilədək). İnqilab (1854 
56) zamanı yenidən hökumətin rəhbəri 
olmuşdi 
ESPERANTO (isp. esperanto - ümidedən) 

beynəlxalq süni dil. Bu ad 1887 ildə 
"Esperanto” layihəsini irəli sürmüş varşa- 
valı göz həkimi Lüdovik Lazar Zamen- 
qofun özünə seçdiyi təxəllüslə bağlıdır. E 
dilinin lüğət tərkibi, əsasən, Qərbi Avropa 

dillərinin sözlərindən ibarətdir. Qrammatik: 

quruluşu sadə olub, cəmi 16 qaydanı əhatə 
edir. Hər nitq hissəsinin bir şəkilçisi var, 
Müasir dövrdə E. ən geniş yayılmış süni 
dildir. 1905 ildən etibarən hər il E. tərəf- 
darlarının çox təntənəli keçən konqresləri 

ğirilır. Ümumdünya Esperanto Cəmiy. 
yəti 14 beynəlxalq, 34 milli və 1100 yerli 
təşkilatı əhatə edir. Bu dildə yüzlərcə qəzet 
və јата nəşr olunur. Ən böyük E, kitab- 
xanasında (Londonda) bu dildə nəşr edil. 
miş 30 min adda əsər saxlamllır. Külli 
miqdarda E. - milli dil lüğətlərindən əlavə, 
bu dildə 112 terminoloyi lüğət hazırlan. 
mışdır. Bir çox ölkədə E. dilində radio ve- 
rilişləri aparılır. 32 ölkənin 600 məktəbində 
16 minə qədər uşaq E.-nu öyrənməkdədir. 
Dünyanın 20-dən artıq un-tində xüsusi E. 
kursu keçirilir, 

NTU nin c.-ş--in- 
də ştat, Braziliya yaylasının kənarında və 
sahilyanı ovalıqdadır. Sah. 46,1 min kmi, 
Əh, 3,5 mİn. (2010). İnz. m. və əsas portu 
Vitoriyadır. Avtomobil və d.y.-ları qovşağı, 
1535 ildə E.-S. ərazisinə ilk Portuqaliya 

müstəmləkəçiləri gəlmişlər. Həmin ildə 

ştatın ilk paytaxtı Vila-Velya ş. salınmış, 
lakin hindilərin hücumları nəticəsində 1551 
ildə paytaxt indiyədək E.-S.-nun mərkəzi 
olan Vitoriyaya köçürülmüşdür. 1822 ildə 
E.S. əyalətə çevrilmiş, 1889 ildə Brazili- 
yanın müstəqillik qazanmasından зопга ştat 
statusu almışdır. 

İqtisadiyyatının əsasını qəhvə, kakao, 
şəkər çuğunduru ixracı tutur. Neft, monasit 
qumlar, hasil olunur. Toxuculuq, yeyinti 
sənayesi var. 
ESPO - Finlandiyada şəhər, Finlandiya 
paytaxt aqlomerasiyasına daxildir. Əh, 
267,9 min (2015). Ölkənin c.-unda, Baltika 

dənizinin Fin körfəzi sahilindədir. Şəhər 

regionun iqtisadi zonası ilə sıx əlaqədədir. 
Burada təqr. 83 min insanı iş ilə təmin edən 

9 min müəssisə fəaliyyət göstərir. Onlardan 
500-ü (23.9 min nəfər) yüksəktexnologiya: 

müəssisələri, 410-u (13,6 min) xarici, 830- 

u (9.7 min) elektron hesablama texnikası və 

komponentləri, yaxud proqramları, nəha- 
yət, 80-i (6,6 min) telekommunikasiya əla- 

qələri müəssisələridir. Ən iri mü 
Tieto Korporeyşn”, 

“Neste”, “Simens” və s. 

ESSE (fr. essai — sınaq, nümunə, oçerk) = 
konkret mövzu və ya məsələyə dair fərdi 
təəssüratları və mülahizələri ifadə edən, 
predmetin müəyyənləşdirici və müfəssəl 
şərhini əvvəlcədən iddia etməyən kiçik- 
həcmli və sərbəst kompozisiyalı nəsr əsəri. 
E. fəlsəfi, tarixi-bioqrafik, publisistik, 
ədəbi-tənqidi, elmi-kütləvi, yaxud sırf bel- 
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tetristik səciyyə daşıyır. Onun üslubu ob- 
razlılığı. aforizm mahiyyətli olması, danışıq 
intonasiyası və leksikası üzərində qurul- 
ması ilə seçilir. Tarixən müəllif şəxsiy- 
yətinin ön plana çəkildiyi əsərlərdə for- 
malaşmışdır (Lukianın antik deklamasi- 
yaları), E.-nin ilk nümunələrini yaradan 
M.Montendən sonra ədəbiyyatda müstəqil 

јалга çevrilmişdir. C.Donn, H.Fildinq, 
p.Didmo, Volter, Q.E.Lessinq, İ.Q.Herder, 
H.Heyne, H.D.Toro, T.Karleyl, Н.К.С̧ез- 
terton, H.Adams bu yanrın sonrakı inkişa- 
fina təkan vermişlər, 20 əsrdə ən böyük 
msirlər, şairlər, filosoflar E.-yə müraciət 
etmişlər (R.Rollan, B.Şou, H.Uells, T.Mam, 
A.Morua, N.Hikmət, Anar, Elçin və b.), 
ESSEKİBO (Essequibo) – Cənubi Ame- 
rikada, Qayanada çay. Uz, 970 km, höv- 

zəsinin sah, təqr. 155 min km?. Qviana 
yaylasından başlanır, eni 25 km-ədək olan 

estuari əmələ gətirərək Atlantika okcanına 
tökülür, Gursulu, astanılı və şəlaləlidir. 
Ortaillik su sərfi təqr. 3 min n./san-dir. 
Estuarisində Bartika ş.-nədək gəmiçiliyə 
yararlıdır. 

Essekibo çayı 

ESSEKS (Essex) – B. Britaniyada qraflıq. 
Şimal dənizi sahilindədir. Sah. 3,7 min km? 
Əh. 1,7 mln. (2011). İnz. m. Çelmsford 
şəhəridir. Sahilləri Temza, Çelmer (Ble- 
kuoter), Staur çaylarının estuariləri ilə 

güclü parçalanmışdır. 
6 əsrdə Britaniyanın arql-saks istilası 

zamanı sakslar, ehtimal ki, indiki E. qraf- 
lğının ərazisindən başqa, Midlesseks və 
Londonun ərazisini də əhatə edən Е. kral- 
lığını yaratmışlar. E. əhalisinin xristian- 
laşdırılması 7 əsrin ortalarında başa çat- 
mişdi, 8 əsrin sonunda E. Mersiyadan asılı 
vəziyyətə düşdü, 825 ildə Uesseksin kralı 
Eqbert tərəfindən fəth edildi, 

E AFR-də, Şimali Reyn-Vestfaliya 
federal ərazisində şəhər. Əh, 566,9 min 
(2012). Rur daş kömür hövzəsinin mərkə- 
zindədir. Reyn-Herne kanalı sahilində port. 
Mühüm nəql. qovşağı, Şəhərin tarixi 800 
ildən, Verden abbatlığının yaradılması ilə 
başlayır. Sonralar Rur hövzəsi şəhərlərinin 
birləşdirilməsinə E. də daxil edilmişdir. E.- 
də roman üslubunda restavrasiya edilmiş 
qədim monastır (1051 ildən qalma yeraltı 

kilsə: dəyərli əşyaların saxlanıldığı yer), 
19-20 əsrlər almın və fransız rəngkarlığına 
aid əsərlər, zəngin estamp və fotoqrafi- 
ya kolleksiyaları olan Folkvanq muzeyi 
(1902) var. Folkvanq Un-ti (1927), İncə- 
sənət İn-tu, İqtisadi tədqiqatlar ETİ, tcatr- 
lar, konsert zalları və s. fəaliyyət göstərir. 
Əlvan metallurgiya, maşınqayırma (ağır, 
nəql, vəs.), toxuculuq, poliqrafiya, sement 
və yeyinti sənayesi inkişaf etmişdir. E.-də 
iri konsem və maliyyə şirkətlərinin mənzil- 
qərargahları var. 
ESSENİLƏR (ivritcə 

косу) — e.ə, 2əsrin əvvəlində 
formalaşmış yəhudi dini təriqəti. E. barədə 
məlumata İosif Flavi, Filon İsgəndəriyyəli 

və Böyük 7lininin qeydlərində rast gəlinir 
E.-in Makkabi üsyanından (e.ə. 167-164) 
qabağkı hasidilərin davamı olması ehtimalı 
var, E.-lər özünü yəhudi cəmiy 
tam təcrid etməyib təbliğatla mə: 

mötədil qola və " 
mamilə uzaqlaşıb Ölü dənizin şm.-q. sa- 
hillərində (Qumranda) məskunlaşan radikal 

qola ayrılırdılar. Radikal E. çox vaxt Qum: 
ran icması ilə eyniləşdirilir. Е.ә, 70 ildə 

müq. məbəd romalılar tərəfindən dağıdıl. 

diqdan sonra E. tarix səhnəsindən silinmiş 
ehtimal ki, aralarında erkən yəhudi xris. 

tianlarının da olduğu digər yəhudi qrupları 
arasında assimilyasiyaya məruz qalmışlar 

E. fariseylər və saduleylərdən fərqli 
olaraq, məbədə getmirdilər. Onlar asketik 

həyat tərzi keçirir, ailə qurmurdular, Mu 
sanın qanunlarına (xüsusilə Əhdi-ətiqdəki 

Levililər kitabına) və təmizlik ritualına 

(dəstəmaz, yalnız icmada hazırlanan 

miz" qida) ciddi riayət edir, şabata (yə: 
udilərin müq. şənbə günü) xüsusi diqqət 
yetirirdilər. Qurban kəsməyi, silah hazır 
İamağı, ticarətlə məşğul olmağı, ət yeməyi 
haram hesab edirdilər. İcmaya yeni üzv 

üçillik ağır sınaqlardan sonra qəbul olunur, 
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qovulmuş üzv aclıqdan ölümə məhkum 
edilirdi. Özlərini “işıq oğulları” hesab edən 
E. axirətin yaxın olduğuna, tezliklə işığın 
qələbəsi ilə başı çatacaq işıq-zülmət mü- 
haribəsinin başlanacağına inanırdılar. 
ESSÖNN. (Essonne) – Fransada dep:t 

Ərazisinin bir hissəsi Böyük Parisin tərki- 
bindədir. Sah. 1,8 ппип Хән?, Әһ. 1,2 mln. 
(2010), İnz, m. Evri ş.-dir. Maşınqayırma, 

yeyinti, tikiş, poliqrafiya sənayesi var. 
“ESTADİO DA LUŞ” (Portuqaliya) 
Lissabonun “Benfika” futbol klubunun 
çıxış etdiyi 85 min yerlik stadion. 1954 ildə 
yaradılmışdır. Stadionda dəfələrlə beynəl- 
xalq yarışlar, o cümlədən gənclər arasında 
dünya, Avropa çempionlar kuboku, Ku- 
boklar kuboku, Avropa çempionatının final 
oyunları keçirilmişdir 
ESTADOS (| Atlan- 

tika okcanının c.-q.-ində ада. Odlu Torpaq 
an ş.-də yerləşir və onunla Le-Mer 

de los Estados) 

azı ilə ayrılır. Argentinaya məxsusdur. 
540 km, hünd. 1120 m-ədəkdir. 

İq im dəniz tiplidir: yayı soyuq 
keçir, illik yağıntı 600-700 mr-dir. Güclü 
küləklər, duman səciyyəvidir. ТахиН okcan 
çəmənləri yayılmışdır. Suiti ovlanır. 
ESTAFET (fr. estafetc, ital, staffı = üzən: 

də çaparlar, qasidlərlə gön. 
lumat, poçt. 2) Müəy- 

ərə bölünmüş məsafədə bir- 

i)- 1) keçmi 
lərilən məktu 

n mərh 
ini əvəz ed mançıların yarışı, Hər 

mərhələnin sonunda idmançı 1 
omanda yoldaşına ötürür. Məsafə başına 

ağacını öz 

birinci çatan komanda qalib hesab edilir 
Qaçışdu diametri 4 sən, uz. 28-30 sın olan 
ağacın, atçılıq idmanında qamçının, yel 

0-40 sm nli qayıq idmanında diametri 
ha bayraqcıq sancılmış üzgəcin 

bəti idmançıya ötürülməsi ilə yarışın 

eni mərhələsi anır. Xizəkçilərin Е 

yarışında öz mərhələsini başa çatdıran id- 
mançı əlini komanda yoldaşının çiyninə və 
ya kürəyinə toxundunur, E. üzgüçülüyündə 
idmançı müvafiq əməliyyatı əlini hovuzun 
divarına toxundurmaqla yerinə yetirir. 
Məzmununa görə E. yarışları sadə və kom- 
binasiyalı olur. Sadə E.-lərdə bütün mər- 
hələlər eyni hərəkət üsulu ilə qət edilir 
(məs., qaçışda 4x100 (4 idmançı hərəsi 
100 qaçır), 4x200, 4x400, 4x1500 və s., 
sərbəst üsulla üzgüçülükdə 4x100, 4x200, 
xizək E.-ində 3x5 km, 4x10 Хин və sil. 
Kombinasiyalı Е.Ләг 2 növə ayrılır: 
1)idmanın bir növünə aid müxtəlif hərəkət 
üsullarından ibarət E, (məs., 4x100 ли mə- 

fəyə kombinasiyalı üzgüçülükdə 1-ci 
arxası üstə, 2-ci — brass, 3-cü 

iyay, 4-cü sərbəst üsulla qət edilir): 
2) idmanın müxtəlif növlərinə aid hərəkət 
üsullarından ibarət E. (məs., ayrı-ayrı mər- 
hələləri növbə Нә yüngül atletlər, velo- 
sipedçilər, motosikletçilər və avarçəkənlər 
qət edir). Olimpiya Oyunlarının keçirildiyi 
yerə olimpiya məşəli də E. prinsipi üzrə 
çatdırılır 
ESTAKADA (fr. estacade, Provans dilində 
estaca – dayaq, tir) — yer və ya su səthindən 
müəyyən hündürlükdə (bəzən də suyun 
altında) tikilən kömü tipli qurğu: nəql. 
vasitələrinin, adamların, müxtəlif kommu- 
nikasiya xətlərinin (su, neft, qaz boru kə- 
mərlərinin və s.) keçməsi, həmçinin yük- 
ləmə-boşaltma işləri aparmaq üçündür. 
Dəmir-beton, metal, bəzən daş və taxtadan 
tkilir. E., adətən, torpaq qalağı üstündə 
qurulmur, tir, çərçivə, tağ və s. konstruk- 
siyalı olur. Bu, E.-nın altından da nəql. 
vasitələrinin keçməsinə, eləcə də orada hər 
hansı bir tikilinin (qara). mağ 
xana) yerləşdirilməsinə imkan verir. Mədən 
Е.Аалпип tikilməsi dəniz-neft mədənlərinin 

a, emalat- 

inkişafında mühüm mərhələdir. Dərinliyi 
30 т-әдәк olan sularda dəmir-beton və: 
metal E.-lar qurulur. Bax həmçinin Esta- 
kada boru kəməri, 
ESTAKADA BORU KƏMƏRİ - yerin 
və ya suyun üzərindəki estakadalarla çə- 
kilən müxtəlif təyinatlı boru kəmərləri, 
Ebb.k. borular, kompensatorlar, dayaq kon- 

struksiyaları, lazım gələrsə, istilik izol- 

yasiyası, kilidləyici və qoruyucu arma- 
turlardan ibarətdir. Boruların yoxlanması 

və profilaktika işlərinin aparılması məqsədi 
ilə işçilərin keçməsi və texniki xidmət 
göstərməsi üçün estakadalarda döşənəklər 
qurulur. Eyni vaxtda çəkilmiş boru kə- 
mərlərinin sayından asılı olaraq estakı- 
danın aşırım quruluşu bir və çoxmərtəbəli 
(çoxyaruslu) ola bilir, Yüksək temp-rlu 
məhsulların nəqli üçün olan E.b.k, esta- 

kadanın aşağı yarusunda qurulur. Tikinti 
zamanı torpaq işlərinin həcminin azlığı, 
borulara baxışın və təmirin asanlığı, kill 
ləyici armatırların quraşdırılmasının sadə- 
liyi, qrunt korroziyasının olmaması boru 
kəmərlərinin estakadalarla qurulmasının 
üstün cəhətləridir. Neft, neft məhsulları və 

sıxılmış qazların boruların divarlarına sür- 
tülməsi nəticəsində statik cərəyan yüklə- 
rinin yaranması təhlükəsinin qarşısını al- 

maq üçün E.b.k--ləri torpaqlanır (yerlə 
birləşdirilir). E.b.k.-ləri elə qurulmalıdır ki, 
avadanlığa texniki xidmət, o cümlədən 
yükqaldırma qurğuları üçün lazım olan 
keçid və yolları bağlamasın, Bu məqsədlə 
Ebk. diy. üzərində 5,5 m, avtomobil yol- 
larında 4,5 m və piyada keçidlərində 2,2. nr 
yüksəklikdən keçməlidir. 
ESTAMP (fr. estampe, ital. stampa = bas- 
ma) - bədii çap qrafikası əsəri, daş, metal, 
ağac üzərində həkk olunmuş rəsmlərin 
basma üsulu ilə kağıza, bəzən də ipək vəs. 
materiallara köçürülmüş surəti. ter- 
mini 19 əsrdə yaranmışdır. Qravüra, oforf, 
litoqrafiya E.-ın əsas növləridir. 
ESTERAZALAR - hidrolazalar sinfindən 

fermentlər: üzvi birləşmələrdə efir rabi- 

təsinin kəsilməsi reaksiyasını kataliz edir. 
E.-a sözün geniş mənasında lipazalar, 

fosfatazalar, sulfatazalar, əsl Е. aiddir. So- 
nunculara çoxsaylı xüsusi fermentlər = 
xolinesteraza, xlorofillaza, tannaza, pektazı 
və s, daxildir. E. insanda, heyvanlarda, ali 

bitkilərdə və mikroorqanizmlərdə aşkar 
olunmuşdur. İnsanda və heyvanlarda onlar 
mədəaltı vəzinin şirəsində (pankreatik li- 
paza), süddə, qara ciyərdə, bağırsaq divar- 
larında, qanda və s. toxumalarda olur. 
ESTERHÖTLAND (Östergötland) – İs- 
veçin c.-ş.-ində, Baltika dənizi sahilində 
len, Sah. 10,6 min Хән2, Əh. 430 min 

o011).İnz. m. Linçöpinq ş.-dir. 
ESTERQOM (Esztergom) – Macarıstanın 

şm-nda, Komarom-Esterqom medyesində 
şəhər, Əh, 284 min (2014). Dunayın sağ 
sahilində port. 

Macarıstanın qədim şəhərlərindəndir. 

Məskənin ilk sakinləri keltlər olmuşlar, 10 
əsrdən 13 əsrin ortalarınadək E. ölkənin 
iqtisadi, siyasi, dini mərkəzi, faktiki pay- 
ахи idi. 13 əsrdə monqolların, 1304 ildə 
Çexiya kralı III Vatslavın ordusunun hü- 

cumlarına məruz qalmışdır. Qısa müddətdə: 
bəra olunaraq, 14-15 əsrlərdə sürətlə in- 

kişaf etmişdir. Şəhərdə qədim qala, Аград- 
lar sülaləsinin kral sarayı (10 əsr), kafedral 
kilsə (1822-56), Mariya Valeriya körpüsü 
(1895) və s. abidələr mövcuddur.: 

Е. yaxınlığında qonur kömür çıxarılır. 

Üzümçülük və şərabçılıq inkişaf etmişdir. 

ESTERSUND (Östersund) — İsveçdə şə- 
hər. Yemtlan leninin inz. m. Əh. 49,8 min 
(2015). Sturşön gölü sahilindədir. Avto- 
mobil və diy.-ları qovşağı. Metal emalı, 
yeyinti sənayesi var. Qış idmanı növlərinin 
mərkəzidir. 
ESTETİK İDEAL - bax İdeal, 
ESTETİK MƏDƏNİYYƏT - konkret 
mədəni-tarixi şəraitdə cəmiyyətin, yaxud 
ayrıca fərdin potensial estetik təcrübəsinin 
reallaşdırılması və mərkəzləşdirilməsi ilə 
bağlı fenomenlər, institutlar, davranışlar, 
mətnlər və s. məcmusu. E.m.-in spesifikası 
və funksiyası subyektin dünyaya münasi- 
bətinin azad özünüifadəsi ilə bağlıdır. E.m. 

insanın hər bir predmet üçün onun öz növü- 
nün ölçüsünü tapmaq və tətbiq etmək, belə- 

liklə də, əşyanın ümumən bütün dünyaya 
nəzərən spesifik dəyərini aşkara çıxarmaq 
qabiliyyətində təzahür edir. E.m. estetik dü- 
şüncələrin məhsuludur, Estetik düşüncə tək- 

cə maddi baza əsasında yox, həm də icma 
kollektivlərinin mənəvi həyatı əsasında ya- 
ranır. Bir sözlə, estetik düşüncə bu və ya 
digər formasiyada ictimai həyatın ən yüksək 
mənəvi forması kimi çıxış edir və bu həyatın 
məzmununu dolğunluğu ilə ifadə edir. Məhz 
buna görə, E.m.-də ictimai, siyasi, əxlaqi və 
dini görüşlər, təbiətin dərki, ətraf mühitə mü- 

nasibət kimi çoxcəhətli keyfiyyətlər birləşir. 
Deməli, E.m. insan və dünya, insan və insan, 
nəhayət, insan və cəmiyyət arasındakı köklü 
münasibətləri birləşdirən mənəvi inkişafın 
zərurətindən doğan ictimai şüur formasıdır. 

E.m--in əsas funksional-struktur. ele- 
mentləri aşağıdakılardır: ictimai idealın 

sistemləşdirici amili kimi çıxış edən estetik 
münasibət, bədii sərvətlərin məcmu sis- 
temi, insanların xüsusi dəstəsi, bədii sər- 

vətlərin toplanmasını və transİyasiyasını, 

onların estetik münasibətlər sisteminə daxil 

Esterqom. Kafedral kilsə. 

edilməsini təmin edən tira)lama və kom- 
munikasiya vasitələri: dövlətin və bütöv- 
lükdə cəmiyyətin nəzarəti altında olan E.m.-i 

və estetik tərbiyəni paylaşdırma və yenidən 

istehsaletmə mexanizmləri və təsisatları, 
E.m.-in kulturoloyi aspektləri mədəniy- 

yətə verilən müxtəlif təriflərdə əks olunur: 

təsviri (burada mədəniyyətin təzahürü və 
ayrı-ayrı: elementləri – adətlər, etiqadlar, 

fəaliyyət növləri sadəcə olaraq sadalanır): 
antropoloyi İmədəniyyət təbiətə qarşı duran. 
("ikinci təbiət”) insan fəaliyyətinin məh- 

sulları, şeylər dünyasıdır): də, 
yəti maddi və mənəvi dəyərlərin məcmusu 
kimi şərh edir): normativ (mədəniyyətin 
məzmunu insan həyatını nizamlayan norma 
və qaydaların məcmusudur): adaptiv (mədə- 
niyyəti insanlara xas tələbatın ödənilməsi 
üsulu kimi şərh edir): tarixi (mədəniyyət 
cəmiyyət tarixinin məhsuludur və insanın 
əldə etdiyi təcrübəsinin nəsildən-nəslə ötü- 

rülməsi yolu ilə inkişaf edir). 
E.m. bütövlüyün, tamlığın ifadəsidir. 

Eyni zamanda onun nisbi müstəqilliyə ma- 
lik müxtəlif sahələri cəmiyyətin sosial 

strukturu ilə şərtlənən vahid sistemdə bir- 

ləşir. E.m.-in sosial istiqamətlərinin ifa- 
dəsini estetik ideal təşkil edir. Öz məz- 
mununa görə estetik ideal ictimai idealın 
ifadəsidir. Fərd estetik ideal vasitəsilə 

sosial əhəmiyyətli normaları və sərvətləri 
mənimsəyir, şəxsiyyət isə həmin ideal 
vasitəsilə sosiallaşır. 
ESTETİK TƏRBİYƏ - tərbiyənin tərkib 
hissəsi, insanda ədəbiyyat və incəsənət 
əsərlərindən, həmçinin təbiət, cəmiyyət, 
əmək və davranışdakı gözəlliklərdən zövq 
ala bilmək, onları düzgün qiymətləndirmək 

bacarığının, bədii qabiliyyətinin inkişaf 
etdirilməsi. Е.. emosiyal. 
lanır və insanın daim gözəlliyə can at- 
masını göstərir. Ел. şəxsiyyətin tərbiyə- 
sində böyük rol oynayır, insanın estetik 
hisslərinin inkişafına, məfkurəsinin tə- 

şəkkülünə təsir edir, fənnin estetik baxım- 
dan qavranılmasını və mənimsənilməsini 
asanlaşdırır. Əsas məqsədi insanların həyat 
fəaliyyətində estetik münasibətlərin formu- 
laşması və həmin münasibətlərin mövcud 

obyektlərə, əməyə tətbiq olunmasıdır. E.t 
nin tərkibinə estetik hiss və emosiyaların 
inkişafı: estetik qavrayışın yüksəldilməsi 
təxəyyülün inkişafı, maariflən- dirmə: es- 
tetik özünütərbiyə və özünümanriflən- 

dirmə mexanizmlərinin formalaşdırılması: 

bədii qabiliyyətə, bacarıq və meyillərə 
yönəlmiş fərdi estetik tərbiyənin inkişafı 
və s, daxildir, E.t. prosesində estetik mü. 
nasibət, hisslər, mənimsəmə, ideallar for- 

malaşır. 

ESTETİKA (yın. ал 
edən, hissiyyatlı) - insanın dünyaya də 
yərlilik münasibətinin spesifik təzahürü 
olaraq estetik sahəni və insanların bədii 
fəaliyyət sahəsini öyrənən fəlsəfi elm: Е 

bölmələrinin qarşılıqlı münasibəti bu elmin 
bütün tarixi inkişafı boyunca bir-birini əvəz 
etmiş və müxtəlif formalarda başa düşül- 

müşdür. Dəfələrlə Е.-пи bir neçə müstəqil 
elmi fənnə (estetik dəyərlər nəzəriyyəsi, 
estetik qavrayış nəzəriyyəsi, ümumi sənət 

nəzəriyyəsi) bölmək təklif olunsa да, təc- 
rübə göstərmişdir ki, estetik dəyərləri və 

bədii mənimsənilməni ayrı-ayrılıqda nə- 
zərdən keçirmək mümkün deyil. Bu, bəzən 

insanın bədii fəaliyyəti ilə estetik fəal- 

hisslərə əsas 

лкӧо = hiss 
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lğnin eyniləşdirilməsinə səbəb olurdu. Е.- 
nın hər iki bölməsi bir-birilə təbii şəkildə 
qarşılıqlı əlaqədə olub, nisbi müstəqilliyə 
malikdirlər. Birinci bölmədə dəyər müna- 
sibətləri sistemində estetikliyin təbiəti və 

özünəməxsusluğu: çox sayda konkret mo- 
difikasiyalarda (gözəllik və eybəcərlik, 
ucalıq və alçaqlıq, faciəvilik və komiklik 
və s,) çıxış edən estetik dəyərlərin diferen- 
sinsiya qanunauyğunluqları: dəyərlilik və 
qiymətləndirmənin, estetik qavrayış və es- 

tetik təmayüllü təcrübənin dialektik əlaqəsi: 

mədəniyyətin müxtəlif sahələrində, sosial 
və fərdi həyatda insanın estetik fəallığının 

əhəmiyyəti: müxtəlif inikas sahələrində – 
praktik fəaliyyətdə və müşahidədə, insan- 
larin tərbiyəsində və təhsilində estetikliyin 
və bədiiliyin qarşılıqlı əlaqəsi kimi məsə- 
lələr öyrənilir. Е. elminin ikinci bölməsi 

bədii fəaliyyətin xüsusi təhlili ilə əlaqə- 
dardır. Onun filogenezdə və ontogenezdə 
meydana gəlməsinin tədqiqini, insan fəa- 
liyyətinin digər istiqamətləri sırasında E.- 
nın struktur və funksional özünəməxsus- 

luğunu, eləcə də mədəniyyətdə yerini, bədii 
fəaliyyətin konkret formalarının (incəsənət 

növləri və ianrlarının) müxtəlifliyini, tarixi 

modifikasiyaları (cərəyanlar, üslublar, me- 
todlar) doğuran qanunları, cəmiyyətin bədii 
inkişafının müssir mərhələsinin xüsusiy- 
yətlərini və incəsənətin tarixi inkişaf pers- 
pektivlərini ehtiva edir. Bununla yanaşı, E 
heç vaxt insan tərəfindən dünyanın estetik 
və bədil mənimsəmə qanuna 
öyrənməklə kifayətlənməmiş 
mətləndirilmənin müəyyən meyarlarını və 
bədii fəaliyyətin proqramlarını hazırla- 
maqla bu yə ya digər şəkildə həmin mə- 

ətləndirmişdir. 
Estetik fikrin uzunmüddərli tarixi təşək- 

külü və inkişafı prosesi onu şərtləndirən bir 
sıra faktorlarla — müxtəlif siniflərin və 

nimsəməni istiqa 

ictimai qrupların ideoloyi və sosial-psixoloyi 
mövqeləri, dəyişən tədqiqat predmetinin 

estetik mədəniyyətin və bədii təcrübənin 

özünəməxsusluqları, estetik nəzəriyyələrin 
əsaslandığı, yaxud meydana gəldiyi fəlsəfi 
təlimlərin səciyyəsi, qonşu elmlərin (sə- 
nətşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq, psixolo- 
giya və sosiologiya və s.) mövqeləri ilə: 

istiqamətlənirdi. 
Estetik düşüncə qədim keçmişdə ibtidai 

cəmiyyətin mifoloyi şüurunda yaranmışdır. 

Müxtəlif xalqlara məxsus miflərin təhlili 
onlarda fərqli sənətlərin mənşəyi, onların 
insan həyatındakı rolu, sənətin gözəlliklə 
əlaqəsi (məs., Apollon Musaget və onun 
rəhbərlik etdiyi Muzalar barəsində qədim 
yunan mifi) haqqında insanların ilkin təsəş 
vürlərinin necə əks olunmasını göstərir. 
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nın tarixi elmi-nəzəri düşüncənin forma- 
laşması ilə başlamışdır. İnkişafının birinci 
mərhələsində (Avropada 18 əsrin ortalarına 
qədər davam etmişdir) E. hələ müstəqil elmi: 
fənn deyildi, hətta öz adı belə yox idi. Antik 

dövrdə estetik problematika bir tərəfdən 
fəlsəfi əsərlərdə (pifaqorçular, Sokrat, Pla- 
ton, Aristotel tərəfindən), digər tərəfdən 
incəsənətin müxtəlif növlərinə həsr olunmuş 

traktatlarda (məs., Polikletin, Qominin, Mit- 
ninin, Horasinin traktatlarında) işlənirdi. 
Buna baxmayaraq. antik mütəfəkkirlərin bir 
çox dərin məzmunlu fikirləri Avropa estetik 
fikrinin bütün sonrakı inkişafı üçün təməl- 

yaradıcı əhəmiyyətə malik olmuşdur (Şərq- 
də E.-nın inkişafı spesifik yollarla getmiş, 
yalnız ayrı-ayrı vaxtlarda Avropa E.-sının 
inkişafı ilə təmasda olmuşdur). 

Orta əsrlər xristian E.-sı estetik ha- 
disələrin spiritualist anlamını əsaslandırır 
və sənətin strukturunu simvolik ruhda şərh 

edirdi (Avqustin, Foma Akvinalı və b.) 
Yalnız İntibah dövründə estetik düşüncə 

teoloyi bağlardan qurtularaq, dünyəvi, hu- 
manist və realist təmayüllü oldu. Lakin bu 

zaman E.-nın fəlsəfə ilə əlaqələri zəif- 
ləməyə başladı, belə ki, fəlsəfə o dövrdə 
bilavasitə təbiətşünaslıq biliklərinə istinad 
edir və bədii-estetik problemlərə dərin 
maraq göstərmirdi. Həmin dövrdə böyük 
rəssamların (L.B.Alberti, Leonardo da 

Vinçi, A.Dürer və b.) və müxtəlif sənət 
növləri nəz: ilərinin sənətşünaslıq 
traktatlarında E.-dan bəhs edilirdi. 

17 əsr — 18 əsrin 1-ci yarısında gözəl- 
liyin mahiyyəti və sənətin təbiəti problem- 
lət п-ауп nəzəri traktatlarda (М.Виа/о, 

Ş.Sorel, M.V.Lomonosov və Ы.), yaxud 
bədii-tənqid јапппа aid əsərlərdə (İ.Bod- 
mer və İ.Breytinger, D.Didro və b.) mü- 
zakirə olunurdu. E.-nın bədii-praktik tə- 

mayülü bu və ya digər yaradıcılıq yanaş- 
masının (manyerizm, klassisizm, barokko, 
realizm) nəzəri əsaslandırma və müdafiəsi 

məsələlərinin ön plana çıxması ilə nəti- 
cələnirdi. Bu zaman müxtəlif estetik proq- 
famların toqquşması (məs., realizm uğ- 

nunda Didro və Q.E.Lessinqin mübarizəsi, 
İtaliyada və İspaniyada klassisizm və ba- 
rokko tərəfdarlarının polemikusi) ideoloyi 
mübarizələri açıq ifadə edirdi. Maarifçilik 
ideologiyası incəsənətin yeni inkişafının 
nəzəri süzgəcdən keçirilməsi prosesinə xü- 
susi aktuallıq və əhatə dairəsi verdi, bu- 
nunla da bütün Avropa ölkələrində maa- 
rifçilik güclü, eyni zamanda öz fəlsəfi və 
bədil prioritetləri ilə rəngarəng olan hərəkat 
doğurdu (Fransada Didro, 1./.Russo, Al- 
maniyada Lessinq, İ.İ.Vinkelman, B. Bri- 
taniyada A.Şefisberi, H.Houm və b.). 

təşəkkülündə yaratdığı imkanlara 
çoxalması bədii yaradıcılığın mü 
növlərinin qarşılaşdırılmasına (1.B./ 
С.Натпз və b.), sonra isə bütün 
sənət”lərin vəhdəti haqqında: ” 
(Ş.Battye, M.Mendelson) formalaşmasına 
doğru aparırdı. Zövq probleminin qoyuluşu 
da bununla bağlı idi, belə ki, o, bədii ya- 
radıcılığın nemətlərini və gözəlliyini qav- 
ramaq, qiymətləndirmək üçün spesifik: 
psixi mexanizm kimi nəzərdən keçirilirdi, 
Bu məsələdə öz tədqiqat sahəsinə estetik 
problematikanı fəal şəkildə daxil etməyə 

başlayan fəlsəfə sənətlə bərabər addımla- 
yırdı (C.Vikonun, K.A.Helvetsinin, Volte- 
rin, D.Yummun, E.Berkin traktatları). 18 
əsrin ortalarında Q.V.Leybnitsin davamçısı 
A.Q.Baumqarten fəlsəfədə etika və mən- 

tiqlə yanaşı, məhz bu sahəyə aid məsələlərə: 
həsr olunmuş xüsusi müstəqil bölmənin: 
ayrılması zərurətini sübut etdi. Baumqarten 

onu “E.”, yəni “hissi. idrak nəzəriyyəsi" 
adlandırdı, onun işlənib-hazırlanması gö- 

zəllik və sənət haqqında tamamlanmış 
təlimin yaradılması ilə nəticələndi. 

Tarixi inkişafda mədəniyyəti, insan fəa- 
liyyətini, sosial tarixi izah etmək üçün zə- 
ruri olan sonuncu müstəqil fəlsəfə bölmə- 
sinə çevrilməklə, Е. elminin ikinci mərhə. 
ləsi başladı. Baumqartenin açdığı yollu 
alman fəlsəfəsinin və mədəniyyətinin ən: 

görkəmli nümayəndələri -İ.Kant, İ.H.Her- 
der, F.Şiller, İ.V.Göte, F.V.Şellinq, 
Q.V.F.Hegel getdilər. Hegel nəzəri analizin 
insanın bədii fəaliyyətinə, onun inkişafı və 
mədəniyyətdə yerinə tarixi baxışla üzvi 
şəkildə birləşən güclü estetik konsepsiya 

hazırladı, bununla: Е.-пп ensiklopedik, 
əhatəli fəlsəfi bilik bölməsi kimi Baum- 
qartenlə başlayan inkişaf mərhələsini başa 
çatdırdı. 
Bundan sonra E.-nın tarixində müxtəlif” 

metodoloyi və ideoloyi təmayüllərin müba- 
rizəsi ilə səciyyələnən üçüncü mərhələ 
başlanır. İdeoloyi planda bu mübarizə 19- 
20 əsrlərin üç başlıca estetik fikir cərəya- 

nın qütbləşməsində ifadə edilirdi, Bur- 
јиадуа E.-sı nəzəriyyəçiləri (“pamasçılar" 
və К.Епфег məktəbindən tutmuş, Х.Ог- 
teqa-i-Qassetə və X.Ridə qədər) müxtəlif 
vasitələrlə estetizmi və “xalis sənət", “sə- 
nət sənət üçündür” prinsiplərini əsaslan- 
dirirdilar, Demokratik Е. alimləri uto- 
pik-sosialist nəzəriyyə (P,Prudondan tut, 
müş, L.N.Tolstoya qədər) və rus mütə- 
fəkkirlərinin inqilabi-demokratik kon- 

sepsiyaları (V.Q.Belinski, A.İ.Gertsen, 
N.Q.Çernişevski, N.A.Dobrolyubov) for- 
masında çıxış edir, lakin ümumi cəhətləri 

ESTONİYA Е . - -— 

V.Lenin tərəfindən 
xişafında F.Merinq, P.Lafarq, Q.V.Ple- 

xanov, A-V.Lunaçarski, A.Qramşi, D.Lu- 
kaç və b, əhəmiyyətli rol oynamışlar. Fəl- 
səfi-metodoloği planda 19-20: əsrlərdə 
estetik fikrin müxtəlif inkişaf yolları onun 
fərqli fəlsəfi təlimlərə — obyektiv (F.T.Fi- 
şer, V.S.Solovyov) və subyektiv (A.Brefon) 
idealizmin bu və ya digər formalarına, 
pozivitizmə (Q.Spenser, İ.Ten, C.Dyui) və 
intuitivizmə (B.Kroçe, A.Berqson), antro- 
poloyi materializmə (Feyerbax E.-sı və rus 
inqilabi-demokratların E.-sı), fenomeno- 
togiyaya (N.Hartman, R.İnqarden, M.Düf- 
ren), ekzistensializmə (/.R.Sartr, M. Hay- 

degger) əsaslanmasından irəli gəlirdi, Bu 
dövrdə estetik təlimlərin diferensiasiyasının 
digər aspekti Е.-п bu və ya başqa konkret: 

elmlə bağlamaq səylərində ifadə olunurdu: 
psixoloği E. (Q.Fixner, T.Lipps), fiziolo)i Е. 
(A.Qrant-Allen, V.V.Velyamoviç), psixo- 
analitik E. (Z.Freyd, 1.Lakan), sosioloyi Е. 
(M.Qüyo, Ş.Lalo), sənətşünaslıq E.-sı 
(E.Qanslik, X.Zeldmayr), semiotik E. 
(Ç.Morris, U.Eko), kibemctika və infor- 
masiya E.-sı (A.Mol, М.Вепге), riyazi Е. 
(C.Birkqof) belə yaranırdı. 19-20 əsrlərin 
estetik təlimləri onların hansı konkret bədii 
yaradıcılıq cərəyanını — tənqidi realizmi 
(0.Balzak, rus inqilabi-demokratları), na- 
siralizmi (E.Zolya), simvolizmi (V.İvanov, 
A.Beliy), abstraksionizmi (V.Kandinski) 
nəzəri cəhətdən əsaslandırmalarına görə дә 
fərqlənirdilər. 
Müasir dövrdə estetik mədəniyyət tarixi 

sosiomədəni hadisə xronotopunda kom- 
munikasiyaya daxil olan bir çox bədii 
sistemlərin transformasiyası və transmu- 
tasiyası kimi başa düşülür. E. daha bir so- 
sioloyi ölçü qazanır (İ.Ten, Y.Burkhard, 
Marks, Lukaç, Orteqa-i-Qasset), Bədii- 
estetik fenomenlər burada iqtisadi, siyasi 
münasibətlər (mübadilələr, kommunikasi- 
yalar, münaqişələr) sistemində qrupların 
sosial statuslarının (maraqlarının, məqsəd- 
lərinin, təsəvvürlərinin) ifadəsi kimi təsəv- 
vür olunur. Sosiallaşan E. cəmiyyətin 
bir-birilə rəqabət aparan iki özünütəsvir 
sisteminda - siyasi və iqtisadi sistemlərdə 
inkişaf edir və sosial antropologiya ilə 
bilavasitə təmasa girir. Modem və postmo- 
dem vəziyyətlərdə klassik estetik mədə- 
niyyət mövzusu hələ də problemli olaraq 
qalır. Burada Muzey statusunu qeyd etmək 
zəruridir, belə ki, o, klassik paradiqmanı 
istiqamətverici koordinat kimi müəyyən 
mənada qoruyub saxlayır və ona münasi- 

qorumaqla, onu ümumhumanitar teoloyi 
müddəanın aşkarlanmasına: 
ESTEZİOLÖGİYA (yun. aiornoıç — 
hiss, duyğu * ... logiya) — anatomiyanın 
кс orqanlarının quruluşunu öyrənən 

ESTEZİÖMETR - dəri hissiyyatını təyin 
etmək üçün cihaz. Təzyiqin, toxunmanın, 
vibrasiyanın, istinin və soyuğun duyğu 
həddini müəyyən etməyə imkan verir. Ağrı 
həssaslığını ölçmək üçün istifadə olunan 
cihaz algezimetr, temp-r həssaslığını ölç- 
mək üçün olan isə — terio-esteziometr 
adlanır, E.-in köməyilə dərinin, selikli qi- 
şanın, buynuz qişanın müəyyən nahiyəsinə 
artan və ya azalan dozalara bölünmüş qı- 

cıqlandırıcı vurulur, həmçinin qıcıqlandırı- 
cinin təsir müddəti, yaxud 
arasındakı məsafə ölçülür. Müasir E.-də 
qıcıqlandırıcının intensivliyinin dəyişmə 
sürəti də dozalara bölünür. 
ESTFOLL (Ostfold) - Norveçin e.-ş--ində, 
Oslo-fyord körfəzi sahilində fülke. Sah. 4,2 
min m3. Әһ, 282-min (2013). İnz. m. 

ESTLƏR - bax Estonlar, 
ESTLANDİYA - Estoniyanın şm. hissə- 
sinin tarixi adı. 13 əsrdə Almaniya və 
Danimarka feodalları tərəfindən işğal olun- 

muşdur: 1346-1561 Lioniya ordeninin, 
1561-1710 illərdə isə İsveçin tərkibində 

710 ildə Şimal müharibəsi (1700-21) 
nəticəsində Rusiyanın tabeliyinə keçmişdi. 
1783 ildən E. иб. olmuşdur (bax Esro- Avropanın şm.-q.-ində, Baltika dənizi 

Tara düşür. Sözdüzəltmə, əsasən, şəkilçi: 
vasitəsilə və iki, yaxud daha çox morfemin 
birləşməsi yolu ilə yaranır. Morfololi struk- 
turu flektiv-aqlütinativdir. Sözlər arasında: 
sintaktik əlaqə, əsasən, sözlərin qrammatik 
forması, köməkçi sözlər və qismən sözlərin 
sirasi vasitəsilə yaradılır. Söz birləşmələ- 
rində sözlərin sırasi spesifik xüsusiyyətlərə 
malikdir və cümləyə nisbətən daha с̧ох sərt 
qaydaya tabedir. Yazısı latın əlifbası əsa- 
sındadır, 

Əd: Kack А.Әстонскиб ilik. "Оснони diri, 
нӧ-ӱгорекого хзыколианнх". M. 1978, 
ESTÖNİYA (Festi), Estoniya Res- 
publikası (Eesti Vabarilk). 

Ümumi məlumat 

sahilində, Fin və Riqa körfəzləri arasında 

ESTOK (fr. Estoc) — Avropada cəngavər dövlət, Ş.-dən RF ilə, c.-dan Latviya ilə 
zirehini yarmaq məqsədilə hazırlanan qı- həmsərhəddir. 1500-dən çox ada (o cümlə- 
İnc növü. Almaniyada onu Panzerstecher dən Saaremaa, Hiyumaa, Михи a-rı) E 
(“zirehyaran”) adlandırırdılar. Tiyəsinin ərazisinə daxildir. Sah. 43,5 min km?. Əh, 
uzunluğu 1 m-dən çox olurdu. Она əsrlərdə 1,3 mİn. (2016), Paytaxtı Tallin ş.-dir. 
E.-u süvarilər (yəhərdən sağ tərəfdə) gəz- Dövlət dili eston dili, pul vahidi avrodur. 
dirirdi. E.-u süvarilər bir (bu zaman zərbə |. əza 

atın sürəti və kütləsi hesabına vurulurdu), 
piyada əsgərlər isə iki əllə (düşmənin zire- 
hini yarmaq üçün) tutaraq döyüşürdülər. 
ESTÖNDİLİ - Baltikayanı dillərdən biri. 
Е.4. fin-uqor dillərinin Baltikayanı-fin 
qoluna daxildir. Əsasən, Estoniyada, habelə 
İsveç, Kanada və Amerikada yayılmışdır. 
Bu dildə 1.2 mln.-dan çox адат danışır 
(2008). E.d.-ndə 26 fonem - 9 sait, 17 
samit var. Səslərin üç uzunluq dərəcəsi 
mövcuddur. Əsas vurğu ilk hecaya, ikinci 
dərəcəli vurğu üçüncü və dördüncü heca- 
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İnzibati ərazi bölgüsü (2012) 

| До izibati mərkəzi | Mankondlar (qəzalar) İ m2 mizə İn 

İHiyuman 1023 | 100 İKyardla 
İHaryumı 4333 İ 5299 İTallin 
| lda-Viruma 3364 | 166, Yixvi 

İ Lyaene-Viruman | səs | 667 İki 
Lyaenemaa за | Налрваһа 
Pılv 1 | 2165 | 30,7 Pilva 

Pyamumaa | 4807 bəri Pyamu 

Raplamaa | 2980 | 366 apla 
Suaremaa 345 İKures 
Tartumua | 1909 | Tartu | 
Valqumaa әз 
Virimaa: 374 İ 

Vilyandimaa 551 

Yarvamaa 359 | 

Yu 

bati cəhətdən 15 qəzaya ( 

Е. BMT-nin (1991), ATƏT 
BVF-nin (1992), BYİB-in (199 
Dənizi Dövlətləri Şurasının (196 
Şurasının (1993), ÜTT 
nun (2004), AB-nin (2004), 

(2010) üzvüdür, 

maakonda) 

-in (1991), 

92), Baltika 

02), Avropa 
(1999), NATO. 

İƏİT-nin 

364 İYıgeva 

Dövlət quruluşu 
Е. unitar dövlətdir. Konstitusiyası 

28.6.1992 ildə qəbul edilmişdir. | 
forması parlament resp.-dir. Dövlət başçısı 
parlament, yaxud: seçicilər kolleg 
tərəfindən gizli səsvermə ilə seçilən pre- 
zidentdir. Prezidentin hakimiyyəti məhdud- 
dur, qanunlar qəbul etmək, qanunvericilik 
təşəbbüsü ilə çıxış etmək səlahiyyəti yox- 

dur. Dövlət zərurəti yarandıqda o, qanun 
qüvvəsinə malik olan fərmanlar verə bilər 
ki, onları da Riygikoqu sədri (spikeri) və 
baş nazir imzalamalıdırlar. Qanunyeri- 
ci hakimiyyəti birpalatalı parlament = Riy- 
gikoqu (proporsional seçki sistemi ilə 

birbaşa gizli səsvermə yolu ilə 4 il müd- 

dətinə seçilən 101 deputatdan ibarətdir) 
həyata keçirir. Riygikoqu prezidentin səla- 

hiyyətlərinə aid edilən məsələlərdən başqa 

bütün digər sahələrdə qərarlar qəbul etmək 
hüququna malikdir. İcraedici hakimiyyət 
Riygikoqu qarşısında məsuliyyət daşıyan 
və baş nazirin rəhbərlik etdiyi hökumətə 
məxsusdur. Hökumət parlament prinsipi ilə 
formalaşdırılır. Prezidentin baş nazir və- 

zifəsinə təklif etdiyi namizəd hökuməti 
formalaşdırmaq üçün Riygikoqudan eri- 
mad votumu almalıdır. Hökuməti prezi- 
dent təyin edir və baş nazirin təqdimatı ilə 
hökumətin tərkibində dəyişikliklər aparır, 
Riygikoqu hökumətə erimadsızlıq votumu 
çıxardıqda, prezident hökumətin təklifi ilə 
Riygikoquya növbədənkənar seçkilər elan 
edə bilər, 

E--da çoxpartiyalı sistem mövcuddur, 
Əsas siyasi partiyalar: İslahatlar partiyası, 
Mərkəzçi partiya, Sosial-Demokrat parti- 
yası və s 

Hiunaa a, 

0. Abrük ə, 

İ ŞQomussuaqğın 
.“ Pula ba 
z Tahkuna b-nu әли 
оз ја kəs 

v 

Riqa 

fəvveyn sə Şadan? R r 
s "yreiriilə 
та ф 
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Relyef. Е. ərazisinin böyük hissəsi c.- 
ş-dən şm--qi-ə doğru meyilli alçaq düzən- 

liklərdən ibarətdir: orta hünd. 50 m. ölkənin 
ən hünd. nöqtəsi 318 m-dir (Haanya yük- 
səkliyi). Qədim buzlaşma izləri — morenlər, 
ozlar, buzlaq gölləri və 5. xarakterikdir. Sa- 
hilləri, əsasən, q. və şm.-q.-də güclü parça- 
lanmışdır: çoxlu körfəz və buxtalar var. Q. 
sahilləri alçaq, şm. sahilləri dikdir (burada 
hünd. 56 m-ə çatan q/int var). 

Geoloyi quruluş və faydalı qazıntılar. 

E.ərazisi Şərqi Avropa platformasının şm.- 

q.hissəsində Baltika qalxanının с., Baltika 
şineklizinin şm. yamaclarında yerləşir. 
Platformanın 110 (şm--da) — 600 n (c.-q.- 
də) dərinliklərdə yatan kristallik bünövrə- 
sini Arxey və Proterozoyun güclü dislo- 
kasiyaya uğramış qneysləri, miqmatitləri, 

kristallik şistləri, kvarsitlər və qranitlər 
təşkil. edir. Çökmə örtüyünün süxurları 
Kembri yaşlı qumdaşı və gillər, Silur yaşlı 
əhəngdaşı və dolomitlər, ölkənin c.-unda 
əhəngdaşıları üzərində yatan Devon yaşlı 
qırmızı qumdaşı və gillərdir. Antropogen 
qun sən, buzlaq, həmçinin dəniz, 

lüvial çöküntülərdən ibarətdir. 

: aydalı qazıntıları: yanar şist, fosforit, torf, 
kəhrəba, müxtəlif tikinti materialları və s. 

İqlim. İqlimi dəniz tipindən kontinental 
рә keçid təşkil edir. Yayı qısa və sərin, 
qışı mülayimdir. Orta temp-r fevralda 
€/C, iyulda 17”C-dir. İllik yağıntı 600-700 
mn-dir, maks. yağıntı yayın ikinci yarı- 
sında düşür. 

Daxili sular. E. geniş çay şəbəkəsinə 
malikdir, uz. 100 km-dən yuxarı 10 çay var. 

Pyamu çayı, 

Çayların ümumi uz. 31,2 min /n-dir. 
Çaylar, əsasən, Baltika dənizi, həmçinin 
Çud gölü hövzəsinə aiddr. Ən iri 
Narva, Pyamu, Emayıgi, 
və qismən Narva gəmiçili 
ərazisinin 4,766-ini təşkil edən 1200-dən 
çox göl (əksəriyyəti buzlaq mənşəlidir) və 
su anbarı vardır. Virtsyarv və Çüd-Pskov 
göllərinin, həmçinin Хагуа su anbarının bir 
hissəsi Е. ərazisindədir. Bataqlıqlar və 
torfluqlar var, 

Ölkənin bərpa olunan illik su ehtiyatı 
12.8 k3-dir, adambaşına düşən suyun illik 

miqdarı 9,$ min mə təşkil edir. İl ərzində 

ölkənin su ehtiyatının 1394-indən çoxu 
istifadə olunur (bunun 9696-i sənaye müəs- 

sisələrinin, 3,592-i kommunal-məişət sahə- 

lərinin, 0,596-i kit.-nin su təminatına sərf 
edilir). 

Haanya yüksəkliyi, 

Torpaqlar, bitki örtüyü və heyyan- 
lar aləmi. E. ərazisi qarışıq meşələrin 
landşaft zonası hüdudlarında yerləşir, Tor- 

paqəmələgətirən süxurların müxtəlifliyi 
və ərazinin drenlənməsi dərəcəsi ilə əla: 

qədar torpaq örtüyü mozaikdir. Şm.-q. his 
səsi üçün karbonatlı moren üzərində in 

kişaf etmiş çürüntülü-karb: 

karbonatlı yuxa, bəzi ye: 

yüksəkliyi) daha yüksək təbii məhsuldar 

yuyulmuş topaqlar səciyyəvidir, C.-q. his- 

səsində 

çimli-podzollu torpaqlar: formalaşmışdır 
Qərbi Estoniya ovalığında və 
zidə lentşəkilli gil zolağında qleyli tor. 
paqlar, ərazinin 1/5-indən çoxunda hər 
yerdə bataqlıq-torflu torpaqlar yay 
dir. 

Е. ərazisinin 50 9) 
lər tutur (2014). Yerli me: 
əmələgətirən cinsləri 

ili və çimli 
lərdə (Pandevere 

karbonatsız çöküntülər üzərində 

Çudyanı әга 

e-dən çox hissəsini 

meş ağ şamağacı 
(meşə ilə örtülü sahənin 37 09-indən çoxu) 
və küknardır (2009-dən artıq). Yerli enli- 
yaraqlı-küknar meşələri ərazinin çox his. 
səsində əyilən toz: 
qızılağacdan ibarət ikincili xırdayamaqlı 
meşələrlə əvəz olunmuşdur. Çay vadiləri 
və ovalıq bataqlıqları böyü qara qızılağac 
cəngəllikləri bitir. E.-nın şm--q. hissəsində 
əhəngdaşının üzə çıxdığı yerlərdə flora tər 
kibi zəngin olan (260 növdən artıq borulu 
bitki) spesifik meşə-çəmən bitki qrup: 
laşmasından (ardıc cəngəllikləri, seyrək 
küknarlıqlar və münbit yerüstü örtüyü olun 
şamlıqlar, kalsefil. çəmənlər) ibarət alvar- 
lar formalaşmışdır. 2,5 94-dən artıq 
dənizsahili halofil. allüvial, me 
sonra salınmış ikincili çəmənlər tutur. 
Müxtəlif tipli bataqlıqları (ovalıq — otlu, 
sfaqnumlu — torflu, tirəli-çökəkli və s.) hər 
yerdə rast gəlinir: ən iri bataqlıq massivləri 
(300 km-dən artıq) E.-nın e.-q--ində, Руаг- 

çi, ağcaqovaq, boz 

ini 
lərdən 
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Virtsyarv gölü. 

nu və Emayıgi çaylarının hövzəsi yerləşən 
mərkəzi hissələrində və Çud gölündən şm.- 
da formalaşmışdır 

Faunanın tərkibində başlıca olaraq bo: 
real və nemoral faunanın nümayəndələri 

cüyür, qaban, ağ dovşan və boz dov- 
aq (700-dən artıq), qonur ayı, ca- 

və s.-dən ibarət 60 növdən artıq 

var. Xeyli sayda müxtəlif quş (200 
növdən artıq yuvalayır və 100 növədək 
məmə 

köçəri quş dincəlmək üçün bu əraziyə 
enir), xüsusilə E.-nın adalarında və sa- 
hillərində çoxlu qazkimilər, o cümlədən adi 
qaqa, uzunburun pazdimdik, ağyanaq ka- 
zarka və s., həmçinin gümüşü qağayı, su- 
süpürənlər, boz duma vardır 

Ətraf mühitin vəziyyəti və mühafizə- 
si, Ətraf mühitin vəziyyəti bütövlükdə qə- 

Haapsalu körfəzində sahil 
ün keyfiyy i aşağıdır: bataqlıqların 

torf hasilatı nəticəsində 
skunlaşmış heyvanlar təh- 

altındadır: çəmənliklərin sahəsi azal. 
maqdadır. Məməlilər və quşların 3096-, 
borulu bitki növlərinin 2794-1 E.-nın Milli 
Qırmızı kitabına daxil edilmişdir. E. ekololi 
turizmin inkişafı üçün böyük potensiala 
malikdir. Mühafizə olunan təbii ərazilər: 

isinin təq) 1, 2016), o cüm- 

1411 park, çoxsaylı təbil rezeryat- 
lar, qorunun landşaftlar və təbiət abidələri 
Natura 2000” ümumavropa şəbəkəsinə da- 

xildir. Qərbi Estoniya arxipelaqının 4 ən 
böyük adası YUNESKO-nun biosfer rezer- 

tusuna malikdir. Ümumi sah. 304,7 
min Ја olan 17 ərazi su-bataqlıq təsərrifatı- 
na (0 cümlədən Puhtu-Laclatu bataqlıq 
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kompleksi, həmçinin Saaremaa a. və Qərbi 
Estoniyada heyvanların sahilyanı məskun- 
laşma yerləri) daxildir. 

Əhali 

Əhalinin 68,896--п1 estonlar təşkil edir- 
lər, E-da həmçinin ruslar (25,199), ukray- 
nalılar (1,899), belaruslar 0,996), finlər 
(0,690), latışlar (0,290), azərb.-lar (880 
nəfər) və digər xalqlar (2,696) yaşayırlar. 

Əhalinin orta sıxlığı 1 k2-də 30,2 nəfərdir 

02016). Ən böyük sıxlıq ölkənin şimal re- 
gionlarında, ən aşağı sıxlıq isə Moonzund 
arxipclaqındadır. Əhalinin 67,5"3-i şəhər- 
lərdə yaşayır (2016). Təbii artım və əhali 
miqrasiyasının müsbət saldosu hesabına E. 

əhalisinin sayı 1950-90 illərdə 43,293 artdı 
(1950 ildə 1.09 min nəfər, 1970 ildə 1,35 
min nəfər, 1990 ildə 1,57 min nəfər): 1990: 
2016 illərdə təbii və miqrasiya azalması 
nəticəsində 16,396 azaldı (2000 ildə 1,4 
min nəfər, 2010 ildəl,33 min nəfər). Maks 
artım tempi 1950-60 illərə, maks. azalma 

tempi 1990-cı illərin axırlarına təsadüf edir. 
Doğum səviyyəsi hər 1000 nəfərə 10,3, 
ölüm səviyyəsi isə hər 1000 nəfərə 12,5 
nəfərdir (2016). Fertillik dərəcəsi 1 qadına 

146 uşaqdır: uşaq ölümü 1000 nəfər diri 
doğulan uşağa 3,8 nəfərdir. Avropa statisti- 
kasına əsasən Aİ ölkələri arasında E.-da 

uzunömürlülük qeydə alınmışdır. Gözləni- 

lən orta ömür həddi 76,7 ildir (kişilərdə 

713 il, qadınlarda 81,7 il). E. əhalisinin yaş 
strukturunda 15 yaşadək uşaqlar 16,196, 
15-65 yaş arasında əməkqabiliyyətlilər 
64,498, 65 yaşından yuxarı ahıllar 19,596 

təşkil edir (2016). Hər 100 qadına 88 kişi 

düşür (2016). İşsizlik səviyyəsi 6.293-dir. 
(2015). İri şəhərləri (2015)/Tallin (413,8. 
min nəfər), Tartu (97,3 min nəfər), Narya: 
(58,4 min nəfər), Pyamu (39.8 min nəfər), 
Kohtla-Yarve (36,7 min nəfər). Dindarların 
əksəriyyəti xristianlardır. 

rixi oçerk 

Е. ərazisinin məskunlaşması eradan 
10000-9000 il əvvəl, Skandin: qlet- 
çerinin geri çəkilməsindən sonra mümkün 

olmuşdur, E.-da ən qədim yaşayış məs- 
kənlərindən biri Pulli yaxınlığındakı ovçu: 
və balıqçıların düşərgəsidir (с.ә. 9600- 
9500). Bu və daha sonrakı yaşayış məs- 
kənləri Mezolit dövründə sümük və buy- 

nuzdan məmulatlar, səthi cilalanmış daş 

balta və iskənələr, həmçinin çaxmaqdaşı və 

kvarsdan kiçik əşyaların düzəldilməsi ilə 

ələnən Kunda mədəniyyətinə (с.ә. 5- 
ci minilliyə qədər mövcud olmuşdur) 
aiddir. E.ə. 7-ci minillikdə Baltika dəni- 

zinin sahilləri və Qərbi E.-nın adaları məs- 

kunlaşdı, bu zaman suiti ovu böyük əhə- 
miyyət kəsb edirdi. E.ə. 5-3-cü minil- 
liklərdə E.-nın ərazisində Narva mədə- 
niyyəti və basma daraqvarı keramika mə- 
dəniyyətinin daşıyıcıları yayılmışlar. Neolit 

dövründə bu mədəniyyətləri qaytanlı ke- 
ramika mədəniyyəti əvəz etmişdir. E.ə. 

təqr. 3200-3000 illərdə qayıqvarı döyüş 
baltaları mədəniyyəti və ya qaytanlı ke- 
ramika mədəniyyəti dövründə Baltika sa- 
hillərində maldarlıqla yanaşı, əkinçilik də 
yayıldı. Е.ә. 1-ci minillikdə E. ərazisində 
əhali oturaq həyata keçdi, ilk möhkəm- 
ləndirilmiş məskənlər salındı: tunc tökmə 
və emalı mərkəzləri olan Saaremaa a.-nda 
Asva və Ridala, həmçinin Tallin yaxın- 
lığında İru. Е.ә. 1-ci minilliyin ortalarından 
qonşularla dəniz və quru yolları vasitəsilə 
əlaqələr genişləndi. Arxeologiyada bu dövr 
daş qutu qəbirləri mədəniyyəti kimi mə- 
lumdur, E.-nin şm.-nda daha çox rast gəli: 
nən tunc məmülatlar, əsasən, gətirilmədir. 
Eəə, 1-ci minilliyin ikinci yarısında E.-da 
ilk dəmiralətlər (balta, bıçaq, biz) və bəzək 
əşyaları meydana gəldi. 

“Е.” adının Rona tarixçisi Tasitin e.ə. 
98 ilə aid edilən “Germanların mənşəyi və 
yerləşməsi barədə” traktatında ilk dəfə 
qeyd olunmuş “Aestiorum gentes” sö: 
dən yaranması ehtimal edilir. Müəllifin 
sözlərinə görə, germanlar Visla çayından 
şm.-ş.-də yaşamış balt tayfalarını belə 
adlandırırdılar, Sonralar “Асу adı estlərə 
aid edilmişdir. 

Roma Dəmir dövrü (50-450 illər) in- 

diki E. torpaqlarına da öz təsirini göstərdi, 
Ticarət genişləndi, yeni mədəni əlaqələr 
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yarandı (qəbirlərdən tapılan bəzək əşyaları, 
baə keramika və s. bunu təsdiq edir), 
əhalinin sayı arıdı, ağır torpaqların becə- 
rilməsinə, dəmir filizinin hasilatı və ema- 
ima başlanıldı. Е.-пип “Orta Dəmir dövrü” 
(450-800) һан tayfalarının Baltikayanı fin: 
tayfaları ilə qaynayıb-qarışması, hərbi qar- 

şıdurmalar, basqınlar dövrü idi. Müxtəlif 
tipli qəbirlərdən silahlar və dəfinələr aş- 
karlanmışdır. Ətraf kəndləri ilə birlikdə 
yeni şəhərlər (Rtuqe, Otepyae və s.) yaran- 
mişdi, Şimali Avropadakı "vikinq dövrü” 
(800-1050) Е.-уа да təsir göstərmişdir. 
(Skandinaviyadan Şərqi Avropaya gedən 
asas ticarət yollarının E. ərazisindən yan 
keçməsinə baxmayaraq). Buradan müxtəlif: 
növ silahlar, ərəb gümüş sikkələri olan 
dəfinələr aşkar edilmiş, müəyyən dəfn adəti 
(zəngin dəfn avadanlığı ilə meyityandırma) 
qeydə alınmışdır. Sahəsi 10 /ia-ya çatan 
regional mərkəzlər (Keava, Pada) yaran- 

mişdi. İsveçdə tapılmış runi yazılı daş abi- 
dələr vikinqlərin E.-ya yürüşlərindən xəbər 
verir. Təqr. 1030 ildə Yaroslav Mudri Tartu 
ş-ni işğal etdi və burada qala tikdirdi. 1061 
ildə estlər Tartunu geri aldılar, 

11 əsrdə E.-nin: məskinlaşmasında 

dönüş baş verdi: köhnə şəhər və kənd 
yerləri tərk edildi, yeni, daha möhkəm- 
ləndirilmiş məskənlər salındı. Əhalinin sayı 
vəəkin sahələri artdı, xristianlığın ünsürləri 
yayılmağa başladı. 12 əsrdə Danimarka və 
İsveç Е. ərazisinə yürüşlər təşkil etdi, 

buraya missionerlər göndərildi. Lakin bü- 

tün bunlar nəinki nəticə vermədi, əksinə 
estlər, digər Baltikayanı xalqlarla birgə, 
İsveçə və Danimarkaya yürüşlər etdilər. 

Son Dəmir dövründə (12-13 əsrlər) inzibati 

bölgü sistemi formalaşdı. E.-da əsas 

inzibati-ərazi vahidi ağsaqqalların rəhbərlik 
etdiyi kihelkondlar (sayları təqr. 45) oldu. 
Onların əksəriyyəti daha iri ərazi birlik- 
lərində – maakondlarda birləşirdi. 13 əsrdə 

E-da 8 iri (Virumaa, Revala, Haryumaa, 
Yarvamaa, Lyaeneman, Заагетаа, Uqandi, 

Sakala) və 6 kiçik (Alempoys, Yogenta- 
Kunda mədəniyyətinə aid məmulatlar. 

Eə. 9-cu minillik. Estoniya Tarix Muzeyi. 

əsr 16 əsrin ikinci 
yarısını, yəni xristianlığın yayılmasından 
Livoniya müharibəsinədək olan dövrü 
əhatə edir. 12 əsrdə Livoniya xaç yürüşü 
başladı, Xaçlılar Е. torpaqlarına 1206-08 
illərdə çatdılar. 1210 və 1212 illərdə Nov- 
qorod və Pskov knyazları estlərə qarşı yü- 
rüşlər təşkil etdilər. 1215 ildə almanlar 
Qərbi E.-da Uqandi və Sakala maakond- 
larını ələ keçirdilər. 1217 ildə Vilyandi ya- 
xınlığındakı həlledici vuruşmada almanlar: 
estlərin 6 minlik qoşununu məğlubiyyətə 
uğratdılar, 1219 ildə Danimarka kralı 11 
Valdemar Lindanise (Tallin) yaxınlığında 
estlərə qalib gələrək Şimali E.-nı tutdu, 
Tallini dayaq məntəqəsinə çevirdi. Qılınc- 
lilar ordeni 1224 ildə Cənubi E.- 
ildə Saaremaa (Ezel) a.-nı ələ keçirdilər. 
Nəticədə torpaqlar Livoniya ordeninə qa- 
1101, Estlərin məğlubiyyətinin əsas səbəb- 
ləri hərbi-texniki cəhətdən geri və siyasi 
cəhətdən dağınıq olmaları idi. İşğal olun- 
muş ərazilərdə Ezel-Vik (Saare-Lyacne- 
maa) və Demt (Tartu) yepiskopluqları ya- 
radıldı. 1238 ildə Şimali E. ərazisi Dani- 
markaya keçdi və burada Estlandiya her- 
soqluğu yaradıldı. 1240 ildə Danimarka 
kralı Tallin yepiskopluğunun yaradılması 
üçün torpaq bağışladı. 1251 ildə Derpt və 

Ezel-Vik yepiskopluqları Riqa baş yepis- 
kopluğunun tabeliyinə keçdi. Yeni iqtidarın 
yerli əhali ilə ziddiyyətləri üsyanlara gətirib 
çıxartdı. Onlardan ən məşhuru Yuri gecəsi 
üsyanıdır (1343-45). Üsyan Qərbi E.-ya da 
yayıldı və Saaremaa a.-nda daha güclü şəkil 
aldı. Danimarkalılar üsyanı yatırtmaq üçün 
Tevton ordeninə müraciət etdilər. Sonralar 
daxili problemlərin artması ilə bağlı 1346 

ildə IV Valdemar Atterdaq Danimarka Est- 
landiyasını 19 min Köln gümüş markası 
dəyərində Tevton ordeninə, o da öz növ- 

bəsində Livoniya ordeninə satdı, 
Е, ərazisində feodal münasibətləri sis- 

з 

Qayıqvan baltalar və saxsı məmulatı 
Es. 2000 il. Estoniya Tarix Muzeyi. 

- 

Ну . 

temi formalaşdı. Feodallara alman cənga- 
vərləri, yepiskoplar və almanlaşdırılmış 
azsaylı est ağsaqqalları aid idi. 16 əsrin 
əvvəllərində təhkimçilik hüququ tətbiq 
edildi, 1550 ildə natural vergilərin həcmi 
2590-ə çatdı: Bütün inzibati və məhkəmə 
səlahiyyəti alman magistratlarının əlində 
idi, Şəhərlərdə tacir gildiyaları və sənətkar 
sexləri yaranırdı. Tallin, Tartu, Vilyandi və 
Yeni Pyarnu Hanza ittifaqına daxil idi 
(Narvanın ittifaqa daxil olmasına Tallin 
İmkan vermədi). E. şəhərləri rus və alman 
şəhərləri ilə tranzit ticarətində vasitəçi idi 
Böyük şəhərlər (xüsusilə Tallin) müstəqil 
idarə olunurdu. Şəhərlilərin ali təbəqəsini 
alman mühacirləri təşkil edirdi, orta əsr 
Aşağı Almaniya dili (həmçinin latın dili) 
rəsmi dil idi. Şəhərlərdə yaşayan estonlar 
(həmçinin isveçlər və finlər) şəhər əhali- 
sinin aşağı təbəqəsi hesab olunurdu. 14 
əsrdə Livoniyanın iri feodalları arasındakı 

ixtilaflar hərbi silahlı toqquşmalarla nəti- 
ələndi, 15 əsrdə silklər arasındakı müna- 
sibətlər nizamlandı. 

Şəhərlərin, xüsusilə Tallinin memarlığı 
Qərbi və Şimali Avropa (“Напга”) üslu: 

buna uyğunlaşdırılmışdı. 1550 ildə E. əha- 
lisinin sayı təqr. 250 min nəfər idi, onlardan 
69:-1 şəhərlərdə, o cümlədən 8. min nəfər 
Tallində, 6 min nəfər isə Tartuda yaşayırdı. 
E.-da ilk kitabxana 1552 ildə Tallində 

yaradılmışdır. 
Katolik kilsəsinin E. əhalisinə münu- 

sibəti haqqında müxtəlif fikirlər var. Bə- 
ziləri kilsənin eston dilinə və mədəniy- 

yətinə marağı olmadığı üçün katolik dini. 
nin estonlar arasında çox yayılmadığını, 
digərləri isə xüsusilə şəhərlərdə “qeyri- 
almanlar”a (estonlara) böyük diqqət ayır- 
dığını qeyd edirlər. Tallindəki bütün kilsə 
və monastırlarda alman və eston dillərində 

vəz edilirdi. 16 əsrdən E. əhalisi övladlarına 

xristian adları qoyurdu. 1523 ildə E.-ya 
nüfuz edən Reformasiya hərəkatı əhalinin 

müxtəlif təbəqələrinin və ticarət mərkəzləri 

olan şəhərlərin, həmçinin Ordenlə cənga- 
Daş qəbirlər. E.ə. 1000 4, 

Yıclextme kəndi (Haryumua). 
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Tallinin tarixi mərkəzi, 

ziddiyyətlərini kəskinləşdirdi, Hə- 

tələblərindən biri olan dini ibadətin 
ana dilində aparılması ilk eston kitablarının 

1525) şərait yaratdı 
1558 ildə Hivoniya 

558-83) başlayan Rus dövləti tezliklə 
Şərqi E.-nı: tutdu, 1559 ildə Qərbi F 
Danimarkaya, 1561 ildə Şimali E 

müharibəsinə 

İsveçə, 

Reç Pospolitaya tabe edildi. 

İlərdə Rus dövləti Tall ӱзә 
bütün E.-nı zəbt etdi. 1570 

n Vasilyeviç Livoniya krallı 

un idarəçiliyini vassalı Dani 

narka şahzadı 

ğeveli iki 4 

a verdi. si hersoq Maqnu 
ə (1570 və 1577) mühasirəyə 

rə bilmədilər. 

in E.-nı (Revel 
stisna olmaqla) tutsalar da, 1582 

15 qoşul 

İdə Pol, usları bütün ə İsveç qoşunlaı 

azisindən sıxışdırıb çıxartdılar. 
a ilə Reç Pospolita arasında Yam: 

və Ru yolski sülh müqaviləsinə (1582 

ç arasında Plyuss: ina 
sən Cənubi E. (Liflandiya) Reç 

litaya (Polşa), Şimali E. (Estlandiya) 

Suaremaa a, isə Danimar. 
qaldı. Müharibədən əvvəl. 

nin sayı təqr. 250-300: 
müharibədən sonra isə 

120-140 min nəfər oldu. 

izmund Avqust Livoniya 
ın imtiyazlarını təsdiqlədi, Onlar 
ə və kəndlilər üzərində haki- 

idə etdilər. Yeni kral Stefan Batori 

ati sistemi unifikasiya etdi və alman- 

təbəqəsinin nüfuzunu zəiflətdi. 

vəzifə bölgüsünü daha çox 
itvalılar arasında apardılar, 

onlara torpaqlar bağışladılar. Polşanın İs- 
veçlə E.-dakı mülkləri uğrunda mühari- 
bələri İsveçin qələbəsi ilə başa çatdı: 1625 
ildə İsveç E.-nın bütün materik hissəsini 
işğal etdi. Altmark sülhünə (1629) əsasən 
o vaxtadək Reç Pospolitaya məxsus olmuş 
Livoniyadakı ərazilər də İsveçə keçdi. 1645 
il Brömsebru sülhünə görə Danimarka Ezel 
üzərində n: əti əldən verdi və İsveç in- 
diki E.-nın bütöv ərazisini ələ keçirdi. 17 
əsr ərzində İsveç Baltikayanı torpaqlarda 
mövqeyini qoruyub saxlaya bildi. Estlan- 
diyanın əhalisi 400 min nəfərə çatdı. Siyasi 
mövqelərini itirən almanlar hakim sosial- 
iqtisadi sinif olaraq qalırdılar, E. ərazisində 
Estlandiya və Liflandiya qub.- ип yaradıldı. 

İsveçin hakimiyyəti dövründə E.-da təhsilin 
səviyyəsi artdı. 17 əsrin sonlarından mək- 
təblərdə eston dilində təhsil geniş yayıldı 
1632 ildə kral ПП Qustav Adolf Tartu Un.- 
tinin yaradılması haqqında fərman imza- 

ladı, 1684 ildə İsveç kralının dəstəyi ilə 
Tartuda müəllimlər seminariyası açıldı, 
eston dilində kitabların nəşri genişləndi. 17 
əsrin 80-ci illərində ilk kənd məktəbləri 

fəaliyyətə başladı. “Böyük aclıq" dövründə 
(1695-1697) əhalinin sayı təqr. 70-75 min 
nəfər azaldı, Tallin, Narva, Arensburq, 
Peru, Fellin iri şəhərlər idi. 17 əsrədək E 

iqtisadiyyatının əsasını ticarət təşkil edirdi 
rafi mövqedə yerləşdiyinə 

görə Avropadan Rusiyaya dən mal- 
lar Tallin və Narvadan k Torpaq 
sahibləri olan əyanlar, əsasən, almanlar və 
isveçlər idi. 1671 ildə qaçqın kəndlilərin 
geri qayıtmasına va onların adlarının təh- 
kimli kəndlilər kitablarında qeyd olunma- 

sına icazə verən qərar qəbul edildi. Orta 

Əlverişli cı 

əsrlərdə E. şimal ölkələrinə ən iri taxıl 
tədarükçüsü idi. 17 əsrdə hasilat və ağaç 

emalı sahələrinin sənayeləşdirilməsi baş-: 
landı. 18 əsrin əvvəllərində Baltika re- 
gionunda Rusiya imperiyasının va İsveçin 
maraqları toqquşurdu. Şimal müharibəsi 
(1700-1721) İsveçin məğlubiyyəti və 1710 
ildə Estlandiya və İsveç Livoniyasının Ru- 
siya imperiyasına qatılması ilə (rəsmən 
1721 il Niştadt sülh müqaviləsinə əsasən) 
başa çatdı. O dövr üçün adi hala çevrilmiş 
soyğunçuluq və qətllər çarın “yandırılmış 
torpaq” taktikası və yerli əhalinin деропа- 
siyasından sonra daha da artdı. Mühuri- 
bədən sonra indiki E. ərazisinin şm.-ında 

Revel диб. (1783 ildən Estlandiya qub,) 

yaradıldı, E.-nın c.-u isə indiki Latviya ilə 
birlikdə Liflandiya qub. oldu. 1 Pyotr alman 
zadəganlarının hüquqlarını bərpa etdi 
Təhkimçilik hüququ qəti şəkildə təsdiq 
olundu. Yerli lüteran və rus kilsəsinə eyni 
hüquqlar verildi. Müharibə, taun epidemi- 

yası nəticəsində azalmış əhali artaraq 1765 
ildə 400 minə çatdı (almanlar əhalinin 3- 

496-ini təşkil edirdilər), 18 əsrin sonunda 

qub.-lardakı eston əhalisinin yarıdan çoxu 
savadlı idi. Şəhər əhalisinin də sayı artırdı: 
Revel – 10 min 700, Demt - 3 min 400, 

Магуа — 3 min, Руагпи – 2 min nəfər, 19 
əsrin birinci yansında şəhər əhalisinin 40. 

5094-1 almanlardan, 20–4096-1 isə eston- 

lardan: ibarət idi. Şəhər və qub.-larda 
kargüzarlıq işləri alman dilində aparılırdı, 

1802 ildə Demtdə yenidən un-taçıldı. 1804 
il kəndli qanınuna əsasən Estlandiya və 
Liflandiya qub.-larında kəndli mükəlləfiy- 
yətləri nizama salındı. Nahiyə məhkəmələri: 

yaradıldı. Estlandiyada (1816) və Liflan- 

diyada (1819) qəbul edilmiş kəndli qanun- 
larına əsasən təhkimçilik ləğv olundu, lakin 
kəndlilər torpaq almaq hüququndan məh- 
rum idilər. Mülkədarların polis və məh- 

kəmə hakimiyyəti saxlanıldı. 19 əsrin 20-ci 

illərinin sonunda E.-da sənayı rilişi baş- 

ladı, Toxuculuq sənayesi (mahud f-kləri) 
daha sürətlə inkişaf edirdi, Liflandiya 

(1849), Estlandiya (1856) və Saaremaadakı 
(1865) kəndli qanunları biyardan pul ren- 
tasına keçməyə, kəndlilərin torpağı satın 
almasına şərait yaratdı, Lakin təhkimçilik 

qalıqlarının, xüsusilə biyarın saxlanılması 
kəndli həyəcanlarına səbəb oldu (1858 il 

Maxtra üsyanı və s,). Kapitalizmin inkişafı 

kit-nda əmtəə istehsalını artırdı. 60-cı il- 
lərin sonunda torpağın pulla icarəyə gö- 
türülməsi üstün yer tuturdu. Həmin illərdə 
sənaye çevrilişi başa çatdı. Əsas sənaye 

sahəsi toxuculuq idi, maşınqayırma inkişaf: 
edirdi, sement sənayesi yarandı. 19 əsrin 
ikinci yarısında eston milləti təşəkkül tapdı, 
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eston milli oyanışı baş verdi. Yakob Hurt 
(1839-1906), Karl Robet Yakobson (1841- 
1882), Yohann Voldemar Yamısen (1819- 
gü) eston milli ideologiyasının görkəm- 

il nümayəndələridir. Bu hərəkat alman 
mülkədarlarının imtiyazlı mövqeyinə qarşı, 
həmçinin milli azadlıq əldə olunmasına 
yönəldilmişdi. 19-əsrin sonunda E. Rusiya 
imperiyası tərkibində inhisarçı kapitalizm 
mərhələsinə qədəm qoydu. 20 əsrin əv- 
vəlində Е. Rusiya imperiyasında kapita- 
lizmin daha çox inkişaf etdiyi bölgələrdən 
di. 
"905 ildə eston milli buriuaziyası libe- 
ral islahatların keçirilməsini tələb etdiyinə 
görə çar hökumətinin əmri ilə repressiyalar 
başladı. 1910 ildən başlayan yeni sənaye 
yüksəlişi iqtisadiyyatın hərbiləşdirilməsi ilə 
bağlı idi. Birinci dünya mühuribəsi illərində 
(1914-18) təqr. 100 min eston iştirak etdi, 

onlardan 8-10 min nəfəri həlak oldu, 
Rusiyada Fevral burğua-demokratik in- 

qilabından (1917) sonra E.-da da ikihaki- 

miyyətlilik (Müvəqqəti hökumət və So- 
vetlər) yarandı. Martın əvvəllərində Tal- 
lində çar hakimiyyəti devrildi. Bu dövrdə 

Müvəqqəti hökumətlə yanaşı, bolşeviklər 
(Fəhlə və əsgər deputatları soveti) də şə- 
hərlərdə və rus ordusunun hissələrində 

təbliğat aparırdılar. 1917 ilin yazında 
landiyada yaradılmış Müvəqqəti Zemstvo: 
şurası (ilk ümumeston xalq nümayəndələri 
məclisi) Müəssislər məclisi çağırılanadək 
özünü E.-da ali hakimiyyət elan etdi. 
Bolşeviklər şuranı dağıtdılar və məclisin 
çağırılmasına mane oldular. Moonzund 
əməliyyatı (1917, 6-23 sentyabr) zamanı 
alman donanması Riqa körfəzinə girərək 
Moonzund arxipelaqını desant çıxartdı 
1917 il dekabrın 31-də Zemstvo şurası və 

digər partiya (bolşeviklər istisna olmaqla) 
nümayəndələrinin iclasında müstəqil E. 
dövlətinin yaradılması haqqında qərar qə- 
bul edildi, 1918 ilin 18-20 fevralında А1- 

maniyanın 8-ci ordusunun qoşunları və 
Şimal ordusu korpusu Revel istiqamətində 
hücuma keçdilər. Martın 3-də E. bütünlüklə 
almanlar tərəfindən işğal edildi. Həmin 

tarixdə Almaniya ilə Sovet Rusiyası ara- 

sında bağlanmış Brest-Litovsk sülhünə gö- 
rə Estlandiya və Liflandiya formal olaraq 
Rusiyanın tərkibində və “yerli müəssisələr 
ölkədə təhlükəsizlik və nizam-intizam ya- 

radılana qədər” alman polislərinin nəzarə- 
tində qalırdı. Almanlar və Baltika (Ostze) 
almanları ən yüksək vəzifələrə təyin edi- 
İirdilər. Bolşeviklər və milli hərəkat nüma- 

yəndələri təqib olunurdular. Yerli hərbi 
hissələr buraxıldı. Tartu un-ti bağlandı, mü- 

sadirə olunmuş əmlak Almaniyaya daşındı. 

Kadriorq sarayı. 18 əsr, Tallin. 

1918 ilin aprelində, əsasən, Osize almanla- 
rından təşkil olunmuş Estlandiya və Liflan- 

diyada landesratlar, sonra isə aprelin 12-də 
Baltika birləşmiş landesratı yaradıldı, Sent- 

yabrın 22-də Almaniya imperatoru II Vil- 
helm Estlandiya və Liflandiyanı müstəqil 
ərazi kimi tanıdı, noyabrın 5-də isə lan- 
desrat müstəqil Baltikayanı dövlətinin ya- 
radılmasını elan etdi. 1918 il noyabrın 
11-də Kompyen barışığını imzalayan Al- 
maniya qoşunlarını işğal etdiyi zonalardan 
çıxartdı. 

Noyabrın 19-da Almaniyanın nüma- 
yəndəsi hakimiyyəti E.-nın Müvəqqəti 
hökumətinə təhvil verdi. Estonların xaric- 

dəki nümayəndələrinin səyləri nəticəsində 
B.Britaniya, Fransa və İtaliya E. Resp.-nın 
Zemstvo şurasını de-fakto tanıdı, Bolşe- 

viklər sovet E.-sını yaratmaq uğrunda mü- 
barizə aparırdılar. Qırmızı ordunun tər- 
kibində eston polkları formalaşdırıldı. 1919 

ilin yanvarında Qırmızı ordu E. ərazisinin 
2/3 hissəsini tutaraq Tallinə yaxınlaşdı 
Müvəqqəti hökumət tərəfində müharibəyə 
Britaniya donanması, fin və İsveç könül- 
lüləri qoşulmuşdu. Polkovnik Yohan Lay- 
donerin başçılıq etdiyi eston qoşunları və 
onun müttəfiqləri 1919 il yanvarın 7-də 
bolşevik qoşunlarını məğlubiyyətə uğra- 
daraq E. sərhədlərindən uzaqlaşdırdılar. 
1919 ilin mayında ağların və eston 
qoşunlarının (gen. N.N.Yudeniçin Şimal- 
Qərb ordusu) Petroqrada hücumu onların 
geri çəkilməsi ilə nəticələndi. 1919 ildə 
Paris konfransında E.-nın müstəqilliyi de- 

yure qəbul edilməsə də, sovet Rusiyası E.- 
nı işğal etmək planını həyata keçirə bil- 
mədi. Əvəzində Estlandiya əmək kommu- 

nasının şurası (1918 il noyabrın 29-da elan 
olunmuşdu) buraxıldı. E. Antantanın eti: 
razlarına baxmayaraq, RSFSR ilə 1920 il 
fevralın 2-də Tartu sülh müqaviləsini im 
zaladı, Rusiya Estoniya Resp.-nın müstə. 
qilliyini de-yure tanıdı 

1920 il iyunun 15-də Müəssislər məc 
lisi E. Resp.-nın ilk konstitusiyasını qəbul 
etdi, Hakimiyyət bölgüsü prinsipinə görə, 
hökumət parlamentə tabe: oldu. 1920-34 
illər ərzində E.-da 23 hökumət dəyişildi 
1921 il sentyabrın 22-də E. Millətlər Cə: 
miyyətinin üzvü oldu. 1924 il dekabrın 1 
də SSRİ-nin dəstəyi ilə eston kommu. 
nistləri silahlı dövlət çevrilişi etməyə cəhd 

Bundan sonra: Konmünist göstərdilər. 
partiyası qadağan olundu. Dünya iqtisadi 
böhranı (1929-33) illərində E.-nın ixrac 

malları ucuzlaşdı. 1932 il avqustun 4-də F 
ilə SSRİ arasında hücum etməmak haq- 
qında pakt imzalandı. 1934 ildə ikinci kon 
stitusiya qüvvəyə mindi. Parlament ida 
rəçiliyi ləğv edildi, dövlət çevrilişi edərək 
hakimiyyəti ələ keçirən K.Pyats E. pro- 
tektoru elan olundu. Parlament buraxıldı 

Ölkəni triumvirat (prezident, ordu koman: 
danı və daxili işlər naziri) idarə edirdi. E.- 

da sənaye (toxuculuq, kimya, yeyinti, metal 
və ağac emalı, torf hasilatı və 5.) və k.t 
inkişaf etdi. Ölkənin əsas ticarət рапп: 
yorları B.Britaniya və Almaniya idi. 1934 il 
sentyabrın 12-də Litva və Latviya ilə əmək 
daşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında paktlar 
imzalandı. 

1937 ildə Milli məclis (Rahvuskoqu) 

üçüncü konstitusiyanı qəbul etdi (1938 11 
yanvarın 1-də qüvvəyə mindi). Yeni konsti- 
tusiyaya əsasən dövlət başçısı 6 il müd- 
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Tartu şəhərində 

nə seçilən prezident oldu, İkipalatalı 
nent sistemi yaradıldı: Dövlət duması 

(Riygivolikoqu) və Dövlət şurası (Riigi- 
mukoqu), Е. prezident resp.-sı oldu. 1938 
il aprelin 24-də K.Pyats E. Resp--nın ilk 
prezidenti seçildi 

dünya müharibəsinin yaratdığı 
xalq böhran nəticəsində E. Stalinlə 

Hitler arsındakı razılaşmanın qurbanına çe: 
vrildi. Molotov-Ribbentrop paktına (1939: 

landı) əlavə olunmuş 
ətokola görə E., Latviya, Finlandiya, 

Şərqi Polşa və Bessarabiya (Rumıniyaya 
məxsus) SSRİ-nin maraq dairəsinə daxil 
dildi. İkinci dünya müharibəsi başladıq- 
lan, Almaniya və SSRİ qoşunları Polşaya 
faxil olduqdan sonra E. hökuməti öz əra- 

min və 25 min 

i kontingentin yerləşdirilməsi 
naqqında paktı imzalamı 
(SSRİ xarici işlər xalq Ко 

ndə sovet hərbi ba, 
nəfərlik hər 

a məcbur oldu 

взап V.M.Mo- 

otovun ultimatumundan sonra). İyunun 
16-da E.-nı havadan və dənizdən blokadaya 

almaqla hədələyər 

ləşdirilməsini və hökumətin devrilmə- 
1940 il iyunun 17-də Tallinə 

sovet qoşunları yeridildi: Baltikayanı əra- 
sini tələb etdi 

əmilərdən desant çıxarıldı. Prezi- 
t Pyats sovet hərbçilərinin təzyiqi ilə 

şkil etdi. Ölkəni faktiki 
olaraq SSRİ səfirliyi idarə edirdi. Baltika- 
yanı almanların deportasiyasına başlanıldı. 
А.А.Јдапоуип sərəncamı ilə keç 

yeni hökumət 

lmiş 

saxta parlament seçkisində yalnız “Zəh- 
mətkeş xalq ittifaqı”nın nümayəndələri 

mizədlik irəli sürüldü. 1940 il 

ə yeni parlament Estoniya So- 

tərəfində: 
iyulun 

ünüş 

vet Sosialist Respublikasının (Estoniya 
SSR) yaranması haqqında qərar qəbul etdi 

Estoniya SSR avqustun 6-da SSRİ-nin tər- 
kibinə qatıldı 

1941 il iyulun 7-də alman qoşunları 
sərhədlərinə yaxınlaşdı, avqustun 
sovet ordusu Tallini tamamilə tərk etdi. E. 

“Ostland” reyxskomissarlığının tərkibinə 

daxil oldu. 1942 ildə $$ qoşunlarının eston 

legionu təşkil olundu. 1943 ildə almanlar 

E.-da səfərbərlik elan etdilər. 1944 ildə Е 

əhalisinin 38 min nəfəri alman ordusuna 

səfərbərliyə alındı, İkinci dünya müharibəsi 

illərində Qırmızı ordu və fin hərbi qüv- 
vələri tərkibində vuruşan estonlar da var 
idi. 1944 il fevralın 2-də sovet qoşunları 
Narva çayını keçdi. E. ərazisində sent- 
yabrın sonunadək davam edən döyüşlərdə 
hər iki tərəfdən eston bölmələri vuruşurdu 
1944 il sentyabrın 22-də sovet qoşunları 
Tallinə daxil oldu. Sentyabrın 25-də һа- 
kimiyyət təxliyədən qayıtmış Estoniya SSR 
hökumətinin əlinə keçdi. Moonzund a- 
rndakı döyüşlər noyabrın sonunadək da- 
vam etdi. 1944 ilin noyabrın 24-də Saare- 
maa a-nın c.-u işğal altına düşdü və E 
yenidən sovet qoşunlarının nəzarətinə keç- 
di. 1944-45 illərdə E.-nın ruslar yaşayan 
bölgələri (Peçora diyarının nahiyələri, Za- 
narovye və İvanqorod) RS 
qatıldı. Müharibə illərində Е. 
min nəfər sakini həlak oldu, 70 min nəfər 

isə mühacirət etdi. E. müharibəyəqədərki 
ərazisinin 59/-ni (təqr. 2300 /n2), əhalisinin 
isə 699-ini itirdi. 

SSRİ tərkibinə qatıldıqdan sonra E.-da 

KP və sovet orqanlarının hakimiyyəti bər- 
qərar oldu. Müharibədənəvvəlki milliləş- 

dirmə davam etdi: sənayedə və ticarətdə 
özəl sektor ləğv olundu, 1947 ildən kit-nin: 
kollektivləşdirilməsinə başlanıldı. Kolxoz. 
və sovxozların sayı artdı. E. iqtisadiyya. 
tinin: SSRİ iqtisadiyyatını inteqrasiyası 
prosesi gedirdi. Zorla kollektivləşməyə 
qarşı “meşə qardaşları” (“metsavennad”) 
hərəkatı 1953 ilə qədər davam etdi, Səna- 
yeləşdirmə E--nın etnik balansını RSFSR. 
dən gəlmiş fəhlələr hesabına kəskin də. 
узв. Dövlətin əsas cəhdləri resp.-nın şm.- 

ş.-ində yanar şist hasilatı və emalının bər. 

pasına yönəlmişdi. 1948 ildə Kohtla-Yar. 
vedə dünyada ilk yanar şist kombinatı 
kildi. Sovet hökuməti “Һигјиа millətçi. 

liyinə qarşı mübarizə kampaniyası çər- 
çivəsində repressiyalara başladı. Rəhbər 
vəzifələri tutan estonlar işdən azad edil- 
dilər. Keçmiş nazir A.Hansen edam olun- 
dü, On minlərlə eston kəndlisi Krasnoyarsk 

diyarına və Novosibirsk vil.-nə köçürüldü. 
1944-53 illərdə təqr. 36 min nəfər rep- 
ressiyalara məruz qaldı. N.S.Xruşşov ha- 
kimiyyətə gəldikdən sonra siyasi "müla- 
yimləşmə" başladı. 1956 ildə deportasiya 
olunmuşların geri qayıtmasına icazə ve- 
rildi. Siyasi hakimiyyət Sov.İKP-nin ərazi 
təşkilatı olan EKP-nin əlində idi. Libe- 

rallaşma siyasətinin dayandırılmasından 
sonra E.-da siyasi cəhətdən fərqli möv- 
qelər meydana çıxdı və sovetləşdirməyə 
qarşı hərəkat başladı. Bu hərəkat eston 
dilinin təhsildə və ictimai həyatda geniş və 
müstəqil tətbiqi tələbini irəli sürürdü. 
1970 ildə E. Baltikayanı resp.-ları arasında 
ən urbanlaşmış ölkə idi, əhalisinin 6596-| 

şəhərlərdə yaşayırdı. Estoniya SSR-də: 
yaşayış səviyyəsi SSRİ üzrə orta gös- 
təricidən xeyli yuxarı idi. 1970-ci illərin: 
ikinci yarısında dissident hərəkatı fəal- 
laşdı, 1980 ildə E.-da antisovet tələbə 

həyəcanları baş verdi, lakin hüquq-mü- 
hafizə orqanları tərəfindən yatırıldı. 1987 

ildə M.S.Qorbaçovun “yenidənqurma” 
siyasəti elan edildikdən sonra E.-da mil- 
| oyanış gücləndi. SSRİ hökumətinin E.- 
nın şm.-nda fosforit yataqlarının iş- 
lənilməsinə başlamaq planları kütləvi 
informasiya vasitələrində etiraz kampa- 
niyası və “yaşıllar” hərəkatının уагап- 
ması ilə nəticələndi. “İqtisadi cəhətdən 
müstəqil Estoniya” proqramı işlənib 
hazırlandı. 1988 il noyabrın 16-da E.-nın 

suverenliyi haqqında bayannamə qəbul 
olundu: 

“Estoniyanın dövlət statusu haqqında” 
30 mart 1990-cı il tarixli qətnaməyə əsasən 
mayın 8-дә ESSR Estoniya Respublikası 
adlandırıldı. 1991 -il avqustun 20-də E. Ali 

Soveti “Estoniyanın dövlət müstəqilliyi 
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haqqında” qətnaməni təsdiqlədi. 1991 il 
17-də E. BMT-nin tamhüquqlu 

üzvü oldu. 1992 il iyunun 28-də E.-nın 
dördüncü konstitusiyası qəbul edildi. Ru- 
siya ordusunun sonuncu hissələri 1994 il 
avqustun 31-də ölkədən çıxarıldı. 1992 ildə 
Lenart Meri E.-nın prezidenti seçildi. 1999 

ilin martında keçirilmiş seçkilərdə çoxpar- 
tiyalı parlament təşkil edildi, A.Ryuytel 
(2001-06), T.H.İlves (2006-16), prezident 
seçildilər. K.Kalyulayd 2016 ildən E.-nın 
prezidentidir. 2004 ildə Е. NATO-nun, 
həmin ilin mayında Aİ-in üzvü oldu. 

Azərb. Resp, E.-nın müstəqilliyini 1991 
il dekabrın 6-da, Е. isə Azərb.-ın müstə- 
qilliyini 1992 il fevralın 20-də tanımış, 
1992 il iyunun 20-də tərəflər arasında dip- 
lomatik münasibətlər qurulmuşdur. Azərb. 
Resp. Milli Məclisində Azərb.-E. parla- 

mentlərarası əlaqələr üzrə dostluq qrupu 
2000 il dekabrın 5-də, Е. parlamentində isə: 
Е.-Агәгб. parlamentlərarası əlaqələr üzrə 
dostluq qrupu 2007 il martın 4-də yara- 
dilmişdir. 2009 ilin yanvarında Е. Prezi- 

denti T.H.İlves Azərb.-a, 2010 ilin apre- 
lində Azərb. Prezidenti İ.Əliyev E.-ya sə- 
fər etmişdir. 2010 il oktyabrın 11-də Tallin 
ş-ndə Azərb. Resp.-nn səfirliyi fəaliyyətə 
başlamışdır. 2öölkə arasında siyasi, iqtisadi, 
humanitar, həmçinin təhsil sahəsində 

əməkdaşlığa dair bir sıra müqavilə və saziş 
imzalanmışdır. 

Təsərrüfat 
Е. Şərqi Avropanın ən uğurlu inkişaf 

etməkdə olan ölkələrindən biridir. ÜDM-in 
həcmi (alıcılıq qabiliyyəti paritetinə görə, 
2017, BVF-nin məlumatlarına əsasən) 
41.32 mird. dollar, adambaşına düşən 
ÜDM təqr, 31.5 min dollar (keçmiş SSRİ 
respublikaları arasında 1-ci, Şərqi Avropa 
ölkələri arasında 4-cü yerdədir, 1995 ildə - 
İLİ :min dollar) təşkil edir. İnsan inkişafı 

indeksi 0.865 (2016: 188 ölkə arasında 30. 

ou yer, Şərqi Avropa ölkələri arasında 3-cü 
yerl. 

İqtisadiyyatın strukturu Rusiya impe- 
riyası və SSRİ-nin tərkibində sənayeləşmə, 
1990-cı illərin postsosializm islahatları və 

Aİ-də iqtisadi inteqrasiya proseslərinə, 
həmçinin qloballaşmaya adaptasiya nəti- 
cəsində formalaşmışdır. 1990-cı illərin iqti- 
sadi islahatları makroiqtisadi stabilləşmə, 

dövlət mülkiyyətinin səhmləşməsi və özəl- 
ləşdirilməsi, irihəcmli xarici investisiyala- 
rın (bu məqsədlə Tallin, Tartu, Narva, 
Pyamuda çoxsaylı sənaye zonaları, texno- 
və biznes parklar yaradılmışdır) cəlb olun- 
ması, xarici ticarətin liberallaşması, vergi 
sistemi və restitusiyanın kökündən dəyiş- 

dirilməsi tədbirlərini əhatə edirdi. 2003 ildə 
ÜDM-in həcmi 1989 il səviyyəsinə çatdı. 
Onun inkişaf tempi ayrı-ayrı illərdə (2003, 
2005 və 2006) 7,596-dən çox olmuşdur. 
2008-09 illər dünya böhranı dövründə 
kəskin enmə (2009 ildə 14, 196), 2010 ildən 
isə yenidən arum (2011 ildə 9,694) baş 
verdi. 

2010-cu illərin əvvəllərindən E.-nın iq- 
tisadiyyatı böhran vəziyyətindədir. ÜDM- 
in artım tempində (2015 ildə 1.196), açıq 
satılan qiymətli kağızların (2 mird. dollar) 
bazar dəyərində, yığılmış birbaşa xarici 
investisiyaların (22 mlrd. dollar) ümumi 
həcmi və qızıl valyuta ehtiyatlarında (414,8 
mln. dollar), həmçinin sənaye istehsalında 

(1,696) azalma və deflyasiya (0,596) mü- 
şahidə olunur. Dövlət büdcəsi (ÜDM-in 
040-i) və tədiyə balansının cari əməliyyat 
hesabları (437 mİhn. dollar) saldosunun, 
dövlət (ÜDM-in 9.794-i) və xarici (18,3 
mlrd. dollar) borcun müsbət dinamikası 
saxlanılmışdır. 

ÜDM-in strukturu (96, 2017): xidmət 
sferası 68,8, sənaye və tikinti 27,8, kənd, 
meşə təsərrüfatı, balıqçılıq 3.4, 

Sənaye. 1990-cı illərdən maşınqayırma 
və metal emalı, meşə və tamlı məhsullar 
sənayesinin rolu artmışdır. 

Yanacaq-energetika kom- 
pleksi. İlkin enerii daşıyıcılarının is- 
tehlakı 6,6 mİn. / neft ekvivalentidir: onun 

təqr. 7094-i yanar şistlərin payına düşür. 
Enetii: resurslarının idxalından asılılıq 
8,492-dir (2014: Aİ ölkələri arasında ən az), 

Dövlət “Eesti Energia” (yanar şist hasilatı 

və emalını, təbii qazın paylaşdırılmasını, 
elektrik eneriisinin istehsalı və paylanma- 

sını həyata keçirir) apırıcı energetika şir- 
kətidir. 

Yanar şist hasilatı 14,9 min. r təşkil edir 
(2015), Baltikayanı şist hövzəsi (İda-Viru 
maakondu, Narva, Kohtla-Yarve və Kiylnli 
şəhərləri yaxınlığında, maks, hasilat 1980 
ildə 30 min. r, 1990-cı illərdəki kəskin azal- 
madan sonra 2001 ildən artır) işlənilir. 
“Narva” (“Eesti Energia"-nın törəmə şir- 
kəti olan “Eesti Energis Kaeyandused”in 
nəzarəti altında), “Pöhia-Kiviöli” (“Kiyiöli 
Keemiatööstus”) və “Ubla” (“Kunda Мог- 
dic Tsement”, Almaniyanın “Heidelberg- 
Cement"inin strukturunda) kəsilişləri, 

"Estonia" (“Eesti Energia Kacvandused”: 
və “Ојапаа” ("Viru Keemia. Grupp”, 
VKG) şaxtaları işləyir. Yanar şistin təqr: 

7099-i elektrik enerfisi istehsalına, təqr. 
2796-1 şist yağı, təqr. 399-i istilik enerfisi, 
kimya məhsulları və sement istehsalına sərf 

olunur, 6 şist z-du fəaliyyət göstərir: 3-ü 
Kohtla-Yarvedə (ümumi gücü 342 min / 

şist yağı və 143.4 mln, mi şist qazı: VKG- 
nin nəzarətində), 2-si Narvada (472,8 min / 
yağ və 135 mİn. m) qaz: “Eesti Energia") 
və 1-i Kivitlidə (65 min / yağ: 2011 ildən 

"Alexela Group"un nəzarətində). Maye 

yanacaq istehsalı 560 min r (2013, şist 

yağından), istehlakı 1,3 mln. г (2012), 
idxalı 710 min r (Litva, Finlandiya, Rusiya, 
Belorusiya və B.Britaniyadan): elektrod 

koksu istehsalı 26 min / (2013). Təbli qaz 

idxalı 530 mİn. m? (Rusiyadan və Norveç 

qazı Litvadan: 2014). Torf hasılatı 1,05 

min, / (2013), Haryu, Pyamu, İda-Viru və 

Tartu maakondlarında. 

Elektrik eneriisi istehsalı 10,3 mlrd. 

kVt/saat (2015), istehlakı təqr, 9,4 mird 

Müüqa dəniz ticarət limani 
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kVisaar, ixracatı təqr. 900 mln. KV//saat, 
Latviya (8896) və Finlandiyaya (1296, “Es- 
tlink” sualtı kabeli vasitəsilə). Elektrik en- 

in 9099-indən çoxu şist İES-lərində 
istehsal olunur, ən iriləri: “Еези” (gücü 

1615 MV)), “Balti” (765 МИ) və "Auvere" 
(300 MVr, hər 3-ü İda-Viru maakondunda). 
Qazanxana yanacağı kimi təbii qaz, mazut 

(ən iri qaz-mazut İES-i – Tallində “Iru”, 
gücü 215 МР), torf, oduncaq yonqarı və 
talaşa (pellet), məişət tullantılarından 
istifadə olunur. 12 kiçik SES (Narva çayı 
üzərində və s.), “Aulera” (gücü 48 МИР) və 

hər ikisi Lyaene maa- 
k eneriisi parkları, Narva 

Ју qalaqları (İda-Viru maakondu, 39 МР). 

"Paldiski" (Haryu maakondu: 22,5 
m 70), ümumi gücü 227 МР olan günəş 
batareyaları var. 

Metallurgiya, Apancı müəssisə: 
Sillamyaedə yerləşən “Silmet” (İda-Viru 
maakondu: 2011 ildən “Molyeom” A 
rika şirkətinin nəzarətindədir, əsasən, tan- 

tal və niobium istehsalı, nadir torpaq metalı 
neodim istehsalı üzrə Çindən sonra 2-ci 
yerdədir, gücü ildə təqr. 700 r nadir torpaq 
metalı və 3-min £ nadir torpaq məhsulları: 
həm öz xammalı - şist külündən, həmçinin 
idxal xammaldan istifadə olunur) kimy 
metallurgiya kombinatıdır. “Ecomet: 

şirkətinin akkumulyatorların utilizasiyası 
üzrə zavodu da (gücü ildə 12 min r ikincili 

qurğuşun və 1-min r polipropilen) burada 
fəaliyyət göstərir. Qara və əlvan metallar- 
dan prokat Maarduda (Haryu maakondu) 
“Elme Metall” şirkətinin müəssisəsində, 

liqatur (alüminium əsasında) və ferroərin- 
tilər Tallində “Demidov Industries” şirkə- 
tinin müəssisəsində istehsal olunur, 

Maşınqayırma və metal 

emalı, Sənayenin aparıcı sahəsidir. Tal- 
lində “BLRT Grupp” (dəniz gəmilərinin və 
elektrik mühərriklərinin təmiri, gəmi və 
müxtəlif sənaye avadanlıqları istehsalı), 
“F.Krilli masinatehas” (neft və şist səna- 
yesi üçün avadanlıq və s.), 
trotexnika avadanlıqları), İsvei 
(müasir rabitə növləri avadanlıqları), “Топ- 
di Elektroonika” (eşitmə aparatlaı 
reks” (“Eesti T: 
Motorsport 
ü də metal konstruksiyalar istehsal. edir) 
şirkətlərinin müəssisələri fəaliyyət göstərir. 
“Eesti Talleks" şirkətinin digər z-dlarında 
kit, və tikinti texnikası (Vilyandi maakon- 
du, Miyzakyul), hidrosilindrlər (Vilyandi) 
və sənayc avadanlığı komponentləri (Pay- 
de) buraxılır. Pyamuda elektron texnika 
komplektləşdiriciləri, avtomatlaşdırma va- 
sitələri, xarici şirkətlər üçün polad və xü- 
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susi alüminiumdan detal və qovşaqlar, 
müxtəlif meisl konstiksiyalar, Narvada 
metal. konstruksiya və alətlər, titandan 
məmulatlar, fərdi sifariş üzrə motosikl is- 
tehsal olunur. 

Kimya sənayesi. Xammal qis- 
mində daha çox yanar şist istifadə olunur. 
Kimya müəssisələri (kimya parkı), əsasən, 
Kohtla-Yarvedə yerləşir: 3 şist z-dundan 
(ətirli qatran, toluol, ksilol, heksan, naftalin, 
kanifol və s.-in səmt istehsalı) başqa Ame- 
da “Eastman Chemical Company" və 

rofert” şirkətlərinin müəssisələri fəa- 
liyyət göstərir. Pyamuda yapışqan, Sillam- 
yaedə plastik kütlədən məmulatlar, Tal- 
lində məişət kimyası vasitələri və kosmetik 
preparatlar, Tallin və Viymsidə (Haryu 
maakondu) əczaçılıq preparatları istehsal 

edilir. 
Meşə sənayesi sürətlə inkişaf 

etməkdədir, 2000-ci illərdən başlayaraq 
çoxlu yeni müəssisələr yaradılmışdır. 

Oduncaq tədarükü təqr. 700 min m. (2015: 
təqr. 6096-i iynəyarpaqlı ağac cinsidir). 
Taxta-şalban Finlandiya və İsveçə ixrac 
olunur, oduncaq Latviya və Rusiyadan gə- 
tirilir. Taxta-şalban, sadə və yapışdırılmış 
dirək, yapışdırılmış panellər (Baltika öl- 
kələrində ən iri istehsalçılardan biri olan 
“Eeobirch” şirkəti), istiliyi izolyasiya edən 
plitələr, fanerlər (Avropanın aparıcı is- 
tehsalçılarından biri “Valmos” şirkəti), 

oduncaq-yonqar plitələr (İsveçrənin “So- 
s” şirkətinin strukturunda “Repo Vab- 

), parket lövhələr, şpon, mebel və 
pellet (“Graanul İnvest”) istehsal olunur. 

Mühüm mərkəzləri: Pyamu, Tallin, Tartu, 

Pyussi (İda-Viru maakondu) və s.: pellet 
istehsalının ən iri mərkəzi İmaverc ( Yarya- 

maa maakondu). Məhsulların böyük hissəsi 
ixrac olunur. Tartuda “Kroonpress" iri po- 
liqrafiya kombinatı fəaliyyət göstərir. 

Tikinti materialları səna- 
yesi. Əhəngdaşı (70 min /, 2013) Tallin 

yaxınılığında hasil olunur. Sement istehsalı 
480 min r (2013), yeganə z-d Kundedə 
(Lyaene-Vinı maakondu: “HeidelbergCe- 
ment Group” Almaniya şirkəti: gücü 750 
min 7) yerləşir. Həmçinin dəmir-beton 

məmulatlar, məsaməli betondan, kərpic və 
üzlük materiallarından bloklar hazırlanır. 

Yüngül sənayenin istehsal həc- 
mi xeyli azalmışdır. Əsas mərkəzləri Narva 
(ev tekstili istehsalı və qaramal dərisinin 
aşılanması), Pyamu (kətanın kompleks 
emalı, yun iplik, trikotai və tikiş məmu- 
latları, ev tekstili və ayaqqabı) və Tallindir 
(corab məmulatları, uşaqlar, o cümlədən 
təzə doğulmuş körpələr üçün oyuncaq 
və s.) 

amerikan şirkətinin z-du) i: 
emalı (şprot istehsalı da daxil olmaqla: 80 
dən çox 2-4) var. Mühüm mərkəzləri: Tal-- 
lin, Tartu və Pyarnu. Məhsulun .. 

hissəsi ixrac olunur. 
Kənd təsərrüfatı dərin islahata" du 

əhəmiyyətli dərəcədə struktur 
məruz qalmışdır. Təsərrüfatların ümumi 
sayı azalmış (2003-10 illərdə 4796), onların 
orta ölçüləri isə (2013 ildə təqr. 50 ha, 
2003-13 illərdə 20,396) artmışdır. Sah.100 
ha-dan çox olan (ümumi sayın 996-1, 2010) 
təsərrüfatlar kit, torpaqlarının 73.288-ini 
əhatə edir. Kit. torpaqlarının sah. 974,3 min 
ha-dır. (2014) ölkə ərazi 21,546-)), 
onun 66,596-ini əkin yerləri, 0,696-ini çox- 
illik bitkilər, 32,999-ini biçənək və otlaq- 
lardır. Ҝи. torpaqlarının təqr. 4096-i özəl 
mülkiyyətdədir. 

Kit. məhsulunun çox hissəsini heyvan- 
darlıq verir. Yemlik bitkilər, o cümlədən: 
yemlik taxılın istehsalı bitkiçilikdə mühüm 
yer tutur. Dənli bitkilər əkin yerlərinin: 
51,496-һп| tutur (2014). Ümumi yığım (min: 
, 2014): dənli bitkilər 1221,6, o cümlədən: 
buğda 615,5, arpa 458,1, yulaf 65,0, çov- 
dar 49.6: noxud 34.2, lobya 5,3: raps 166,2: 
kartof 117,3: kələm 19,2, yerkökü və 
çuğundur 18,3, xiyar 9,4, pomidor 4,7, 
soğan 1,5, alma 2,3. 

Mal-qaranın ümumi sayı (min baş, 

2015): donuz 307,1, qaramal 256,2 (o cüm- 
lədən sağmal inəklər 90,5), davar 88,0, at: 
6.3 (2014): ev quşları 2,3 min. İstehsal (min 
4, 2014): donuz əti 41,4, quş əti 19,4, mal 

ək: südü 804,8) bal 1,2: toyuq 
yumurtası 3,2 mlrd. әдәд. 

Balıq ovu təqr. 68 min £ (2014), onun 
təqr, 8096- Baltika dənizindən (əsasən, 
siyənək, şprot, kilkə və treska), təqr. 1696- 
| Atlantika okcanindan (krevet, dəniz xanı 
balığı, kambala və paltus), qalanı göl və 
çayların (xanı balığı, çapaq, suf və angvil) 
payına düşür. Qonşu ölkələrdən balıq idxal 
(54,9 min /, 2014) olunur. Süni üsulla balıq 
yetişdirilir (733 /, 2014). 

Xidmət sferası. Kapital bazarının ope- 
ratorları — Estoniya Bankı (ölkənin Mərkəzi: 
bankı, 1919, 1940 ildə ləğv edilmiş, 1990: 

diyanın “Elisa” və İsveçin "Telez” şirkət- 
ləri, Proqram təminatının işlənib hazırlan- 

ması sektoru sürətlə inkişaf edir. Azadlıq, 
təhlükəsizlik və ədalət məhkəməsi sahə- 
sində irimiqyaslı İT-sistemlərinin opera- 
tiv idarə edilməsi üzrə Avropa agentliyi, 
Skype intemet-əlaqə sistemi üçün proqram 
təminatının işlənib hazırlanması Mərkəzi, 
NATO-nun kibertəhlükəsizlik bölməsinin 
ixtisasının artırılması Mərkəzi Tallində 
yerləşir. 

2015 ildə E.-ya 6,2 mİh. xarici turist 

(3996 Finlandiyadan: mehmanxanalarda 
3,1 mİn,, o cümlədən 1,9 mln. xarici turist 
gecələmişdir) gəlmişdir: turizmdən gəlir 

1,3 mlrd. dollardır. Əsas turizm növləri: 
kriz, mədəni-tanıdıcı, ekoloyi, kənd, id- 
man və s, 

Nəqliyyat. Əsas nəql. növü avtomo- 
bildir. Avtomobil yollarının ümumi uz. 
58,8 km (2011), onun 16,9 min km-i (o 
cümlədən 1607 km əsas avtomobil yolu) 

dövlət əhəmiyyətlidir. Avtomobilləşmə 
səviyyəsi hər min nəfərə 577 avtomobil 
(2013, keçmiş SSRİ resp.-ları arasında 2-ci 
yer). D.y.-rının uz. 1196 kn-dir (2014), 

önün 133 km.-i elektrikləşdirilmişdir. Qaz 
kəmərləri şəbəkəsinin yz. 868 kn-dir 
(2013), Göllər də daxil olmaqla gəmiçiliyə 
yararlı daxili su yollarının uz. 335 km: 
(2011). Estoniya gəmiçilik şirkəti “Tallink” 
fəaliyyət göstərir. Dəniz donanması 25 
gəmidən ibarətdir (2010), 3-ü xarici sa- 
hibkarların mülkiyyətində, 63-ü digər öl- 
kələrdə qeydiyyatdadır. Dəniz portlarının 
ümumi yük dövriyyəsi 30,8 mlh. r (2015): 
ən iriləri: Tallin 22,4 mİn. r yük və 9,8 mln, 
sərnişin (2015), Sillamyae 5,3 mln. ( yük 
Pyamu və Кипда, Vormsi, Hiyumaa və 
Muhu adaları, həmçinin Helsinski (Fin- 
landiya), Stokholm (İsveç) və Sankt-Peter- 
burq (Rusiya) ilə bərə əlaqəsi var, 

Milli aviasiya şirkəti “Estonian Air”. 
4 aeroport, o cümlədən Tallində L.Meri ad. 

10, metallar 8, Б ya məhsulları 8. Əsas 
ixracatçılar (dəyəri 96-lə, 2017): Finlandiya 
14,0, Almaniya 10.7, Litva 839, İsveç 8,5 
Latviya 8.2, Polşa 7,2, Rusiya 6,7, Ni- 
derland 59, Çin 4,7. 

Azərb, ilə E. arasında iqtisadi əlaqələr 
inkişaf etməkdədir. Azərb. Resp.-sı ilə Е. 
arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2016 
ildə 327,6 min. dollar, o cümlədən idxalatın 
həcmi 278,3 min dollar, ixracatın həcmi 
49,6 min dollar olmuşdur. 

Silahlı qüvvələr 
E.-nın silahlı qüvvələri (SQ) quru qo- 

şunları (QQ), HHQ və HDQ-dən (cəmi 
5,75 min nəfər), həmçinin hərbiləşdirilmiş 
bölmələrdən (DİN-in tərkibində sahil mü- 
hafizəsi, 12 min nəfər), mütəşəkkil ehtiyat 
qüvvədən (30 min nəfər) ibarətdir. İllik 
hərbi büdcə 460 mln. dollar (2010), xarici 
hərbi yardım 2 mİn. dollardan çoxdur. SQ- 
nin ali baş komandanı inzibati rəhbərliyi 
Müdafiə Nazirliyi (müdafiə naziri mülki 
şəxsdir) vasitəsilə həyata keçirən dövlət 
başçısı — prezidentdir. Operativ idarəetməni: 
baş qərargah həyata keçirir. Qoşunlara 
bilavasitə rəhbərliyi döyüş hazırlığına və 
qoşunların gündəlik idarə edilməsinə ca- 
vabdeh olan SQ-nin qoşun növlərinin baş 
komandanları həyata keçirir. SQ-nin təşkili 
NATO-nun koalisiya hərbi strategiyasına 
uyğun aparılır. 

QQ-yə (5.2 min nəfər) qərargah, 4 mü- 
dafiə rayonu, yüngül piyada briqadası, ayrı- 
ayrı batalyonlar (3 piyada, kəşfiyyat, mü- 
həndis, rabitə, arxa cəbhə), divizionlar 
(artilleriya, zenit), ərazi müdafiə qoşunları 
daxildir. QQ təqr. 160 hərbi zirehli maşın, 
376 səhra artilleriyası topu, 300-dən çox 
minomyot, 160 təpməyən top, 12 tank 
əleyhinə idarəolunan raket atəş qurğusu 
(TƏİRAQ), 27 daşınan zenit raket komp- 
leksi (DZRK) ilə silahlanmışdır. 

HHQ (təqr. 250 nəfər) nəqliyyat avia- 

İ qarışıq prinsip əsasında aparılır. 2015 
hərbi xidmətə çağırış (18 yaşdan) 

bərpa edilmişdir, hərbi xidmətin müddəti 
ixtisasdan asılı olaraq 8-11 aydır. Səfər- 
bərlik ehtiyatları 328 min nəfərdir, o cüm- 
lədən hərbi xidmətə yararlı şəxslər 260 min 
nəfərdir. 

Səhiyyə 
E.-da əhalinin hər 100 min nəfərinə 324 

həkim, 660 nəfər orta tibb işçisi (2012), 90 
stomatoloq (2009): əhalinin hər 10 min 

nəfərinə 53 xəstəxana çarpayısı (2011) 
düşür: səhiyyəyə qoyulan xərc UDM-in 
6.490-ini (büdcə hesabına 78,894, özəl 
sektor hesabına 21,296 maliyyələşdirmə: 
2014) təşkil edir. Səhiyyə sisteminin 
hüquqi tənzimlənməsi Konstitusiya, eləcə 
də səhiyyə (1995), psixiatriya yardımı 

(1997), narkotik və psixotrop maddələr 
(1997), əlillər üçün sosial müavinətlər 

(1999), peşə gigiyenası və əməyin təhlü- 
kəsizliyi (1999), sağlamlığın sığortası 
(2002), səhiyyə xidmətlərinin təşkili (2002) 
və s. qanunlar əsasında həyata keçirilir. 
Səhiyyə sisteminin əsasını icbari tibbi sı- 
orta, tibbi xidmətlərin hamı üçün əlça- 
tanlığı təşkil edir. Səhiyyə sisteminin 
idarəçiliyini Sosial İşlər Nazirliyi və onun 

tabeliyində olan idarələr həyata keçirir. 
Tibbi xidmətlərin keyfiyyətinə tələblər 
müəyyən edilmişdir. Səhiyyə tibbi sığorta 
(E.-nın Xəstəxana kassası vasitəsilə), döv- 
lət, şəhər və qəza büdcələrindən ayırmalar, 
pasiyentlərin vəsaitləri və s. mənbələrdən 
maliyyələşdirilir, Əsas infeksion xəstəlik- 
lər: bakterial dizenteriya, A hepatiti, gənə 
ensefaliti (2015). Ölümün əsas səbəbləri: 
ürəyin işemik xəstəliyi, hipertoniya xəstə- 
liyi, insult, tənəffüs orqanları, yoğun və 
düz bağırsaq xərçəngi (2013). Kurortlar, 
kurort yerləri və istirahət zonaları: Vyarska, 
Kuressaare, Narva-Yıcsuu, Pyuhayarve, 
Руагпи, Haapsalu, Tallin ətrafi, Tartu və s, 

İdman 
Estoniya Olimpiya Komitəsi 1923 

ildə yaradılmışdır. E. idmançıları Olim- 
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Tartu Universli 

piya Oyunlarında 1920-36 illərdə iştirak 
etmiş, 6 qızıl, 6 gümüş, 9 bürünc medal 

şlar. Ölkə tarixində ilk Olimpiya 
medallarını Antverpendə (1920) ağır 
atlet А.Мемһапд (75 kq-dək çəki dərə 

İ r atlet A.Şmidt 
ində) və marafon- 

qazan 

cəsində) qı 
(60 kq-dək çəki dərəc 
çu Y.Loosman (hər ikisi — gümüş) qa- 

Paris (1924) və Amsterdam 
1928) Olimpiya Oyunlarında. yunan- 

ləşində E.Pyutsep (1924, 58 kq- 
dək), V.Vyali (1928: 62 kq-dək) və sər- 
bəst güləşdə О,Куарр (1928: 66 kq-dək) 

anmışlıı 

Roma 

с̧етри lar. Berlində keçirilmiş 
Olimpiya Oyunlarında (1936) yunan: 

Roma və sərbəst güləş (81 kq-dək) yarış- 
иплфа qələbə qazanmış K.Palusalu 

Olimpiya Oyunları tarixində bir 
2 dəfə çe 

şçidir. O, E.-nın 

inin əsas binası 

idmançısı seçilmişdir. 1930-60-cı illərdə 
beynəlxalq qrossmeyster P.P.Keres dün- 
ya şahmat birinciliyinə dəfələrlə iddiaçı 

olmuşdur. Şahmat üzrə E. yığma ko- 
mandası "Millətlər turniri”ndə (1935-39) 

dəfələrlə iştirak etmiş və Buenos-Ayresdə 

(1939) 3-cü yeri tutmuşdur. Tallində 
(1930, 1935) və Pyarnuda (1937) şahmat 

üzrə beynəlxalq turnirlər keçirilmişdir 
1952-88 illərdə Е. idmançıları Olimpiya 

Oyunlarında və başqa iri beynəlxalq 

yarışlarda SSRİ yığma komandasının 
heyətində çıxış etmişlər. Bu dövrdə ən 

çox uğur qazanmış Olimpiya çempion- 
ları: A.Antson (konkilərdə sürətli qaçış), 
Y.Kotkas (yunan-Roma güləşi), A.Pik- 
Ҝииз və E.Salumyac (velosiped idmanı), 
T.Sokk (basketbol), V.Loor (voleybol). 
İ.V.Stukolkin (üzgüçülük), Y.Uudmyac 
(üç təkanla tullanma). 1980 ildə Tallində 

Olimpiya yelkənli reqatası keçirilmişdir. 
Ən populyar idman növləri: güləş, yüngül 
və ağır atletika, velosiped idmanı, boks, 
cüdo, yelkənli qaylq idmanı, şahmat, 
xizək yarışları, konkilərdə sürətli qaçış, 
1992 ildən E. idmançıları yenidən ayrıca 
komanda ilə Olimpiya Oyunlarında və 
Ağ Olimpiudalarda (1992-2016) çıxış 
etməyə başlamışlar: 7 qızıl, 5 gümüş, 
7 bürünc medal, o cümlədən Yay Olim. 
piya Oyunlarında müvafiq olaraq 3, 3, 6: 
Qış Olimpiya Oyunlarında isə — 4, 2, | 
medal qazanılmışdır. Yay idman növləri 

üzrə Olimpiya çempionları: E.Salumyaç 
(1988, 1992), E.Nool (2000, onnövçülük), 
G.Kanter (2008, diskatma). Ağ Olim- 
piadalarda bütün 7 medalı xizək yarış- 
larının idmançıları qazanmışlar. A.Veer- 
palu (d.1971) 2 qızıl (2002, Solt-Leyk- 
Siti, 2006, Turin: 15 km) və 1 gümüş 

(2002, 50 kr) medal qazanmış, həmçinin 
K.Şmiqun-Vyahi (d.1977) 2 dəfə Olim- 

piya çempionu (2006, Turin: 10 Хин 
klassik gedişdə) və duatlonda (7,5:7,5) 
olmuşdur. 2010 və 2015 illərdə Otep- 

yadakı “Tehvandi Sport Center”də biat- 

lon üzrə Avropa çempionatı keçiril- 

mişdir. 

Təhsil. Elm və mədəniyyət 
müəssisələri 

Təhsil müəssisələri Təhsil Nazirliyi tə- 

rəfindən idarə olunur və təhsil sahəsində 

əsas qanunverici sənəd Təhsil haqqında qa- 
nundur (1992, sonuncu dəyişiklik 2014 il- 

də). Təhsil sisteminə 4 illik məktəbəqədər, 
9 illik icbari əsas (hər biri 3 il olmaqla 3 

mərhələ: sonuncu — gimnaziya təhsili) və 
ali təhsil daxildir. Məktəbəqədər təhsilə 

uşaqların 87,9796-1 (2012), ibtidai təhsilə 

94,796-, orta təhsilə isə 97,3296-1 cəlb 

olunmuşdur (2015). 15 yaşdan yuxarı əha- 
linin savadlılıq səviyyəsi 99,8295 təşkil edir 
(2015, YUNESKO-nun Statistika İn-tunun 
məlumatı). Ali təhsil sistemində 6 dövlət və: 

3özəl ali məktəb var. 250-dən artıq muzey 
və təqr. 950 kitabxana fəaliyyət göstərir. 
Əsas elmi müəssisələr, ali məktəb, kitabxa- 

na və muzeylər Tallində yerləşir. Estoniya 
ЕА, Tallin ün-ti, E. incəsənət, musiqi və 
teatr. akademiyaları və 5.: Tartuda Tartu 
un-ti, Est. aviasiya akademiyası, Milli 
muzey və s 

Kütləvi informasiya 
vasitələri 

Ən iri milli nəşrlər (2017): “Postimces” 

(1857, tirafı təqr. 50 min nüsxə, eston və 

гиз dillərində) və "Eesti Paevaleht” (1995, 

(гај təqr. 20 min nüsxə) gündəlik qəzetləri, 
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“Öhtüleht" (2000: 2008 ilədək *51. Öh- 
tuleht" adı ilə, tira)ı təqr. 50 min nüsxə, es- 
ton dilində) tabloidi, Radio 1924 ildən, 
televiziya 1955 ildən fəaliyyət göstərir, Rı 

və eston dillərində dövlət radio və televizi 
va verilişlərinin yayımını "Eesti Rahvus- 
ringhidling” (Estoniya milli televiziya və 
çadio verilişləri korporasiyası) şirkəti həya- 
һа keçirir. E. ərazisində E., Latviya və Lit- 
vada yayımlanan “Baltic Nevvs Service” 

informasiya agentliyi fəaliyyət göstərir. 

Ədəbiyyat 
Eston dilində ilk çap kitabları 16 əsrdə 

Vittenberq, Lübek və başqa alman şəhərlə- 
ründə nəşr olunan və protestantizm doktri- 
nalarından bəhs edən dini mətnlər idi. 19: 
əsrin əvvəllərində eston ədəbiyyatında ro- 

mantik ruhlu ilk şeirləri K.Y.Peterson ya- 
ratmışdır. 19 əsrin ortalarında bədii ədə- 
biyyatın formalaşması milli özünüdərk və: 
Maarifçilik hərəkatının inkişafı ilə bağlı ol- 
muşdur, Bu hərəkatın ən qabaqcıl nüma- 
yəndələri (F.R.Felman, Y.Hurt, K.R.Ya- 

kobson və Ы.) yaradıcılıqlarında folklor 
ənənələrinə əsaslanmışlar. 19 əsr eston 
ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi 
F.R.Kreytsvald folklor nümunələri əsasın- 

da “Kalevipoeq” epik pocmasını tərtib və 

nəşr (1857-61) etmişdir. Y.V.Yannsenin, 

milli dramaturgiyanın banisi L.Koydulanın 
(Çəmən çiçəkləri” poetik toplusu, 1866) 
xalq süfetlərinə müraciət edən nəsr və 

poeziyası geniş yayılmışdı. E.Bornhyöcnin 
povestləri (“Qisasçı”, 1880 və s.) 

şöhrət qazanmışdı. 19 əsrin sonu-20 əsrin 
əvvəllərində ədəbiyyat romantizm və real- 
zmənənələrinin qarşılıqlı təsiri ilə xarakte- 

rizə olunur: Y.Liyv, A.Haava, E.Vilde, 

H.Pegelman, həmçinin “Gənc Es 
ədəbi birliyini (1905-15) yaratmış Q.Sı 

və F.Tuqlasın nəsri və poeziyası, A.Qayl- 
tin əsasını qoyduğu “Siuru” ədəbi qrupu 
1917-19) nümayəndilərinin yaradıcılığı 
mpressionizm və futurizm ruhunda inkişaf 
edirdi. 1922 ildə Estoniya Yazıçılar İttifaqı 
yaradıldı. 1920-40-cı illərdə eston nəsrində 

aparıcı cərəyan realizm idi (O.Luts, P.Val- 
lak, M.Metsanurk, A.Tamsaare): poeziyada 
simvolizm və ekspressionizmin təsiri hiss 
olunurdu: М.Јпдет (“Kölgədən səs” toplu- 
su, 1927), Y.Kyamer, A.Alle, Y.Barbarıs, 

H.Visnapuu, Y.H.Semper, P.Aren və b 
“Arbulad” qrupu nümayəndələrinin (В.А1- 
ver və b,) yaradıcılığı eston poeziyasının 
inkişafında böyük rol oynadı. İkinci dünya 
müharibəsindən sonra ədəbiyyatda sosial- 
ist realizmi üstünlük təşkil etdi (A.Yakob- 

son, E.Myannik, H.Leberext, E.Krusten, 
ERannet, V.Qross, V./İlus, Y.Smuül, L.Pro- 

Narva qalası, 13 зы 

met, V.Beekman və b.). Bir çox yazıçı (o 
cümlədən K.Ristikivi) mühacirət etməyə 
məcbur oldu. 1970-80-ci illərdə Y.Krossun 
yaradıcılığı, 1980-ci illərdə A.Alliksaarın 
eksperimental poeziyası geniş şöhrət qa- 
тапа M.Traatın ("Yandırmaq üçün etüd- 
lər” poeziya məcmuəsi, 1971: “Paxla" 
povesti, 1977), M.Untun (“Kral yolu” ro- 
manı, 1975), P.E.Rummonun, A.Siyqin, 
Y.Viydinqin, E.Beekmanın, L.Prometin, 
A.Valtonun yaradıcılığı üçün sosial və 
fəlsəfi problematika səciyyəvidir. 20 əsrin 
sonu-21 əsrin əvvəllərinin tanınmış yazı- 
çıları: Y.Kaplinski, T.İnnepalu, V.Luyk, 
HKnill, A.Kiyiryakh K.MSiniyarv, E.Park, 
Y.Umet (Vimberq), R.Raud ("Yenidən- 
qurma” romanı, 2012), K.Kemer, K.Egin 
vəb, 

E.Vilde, A.Yakobson, H.Leberext, 
Y.Smuul, У.Ҝаппар və b.-nın hekayə və: 

Piltsamaa qəsri 

povest kitabları Azərb. dilinə, habelə 
Nizami, Vaqif (“Görmədim” şeirini 1878 
ildə F.R.Kreylsvald tərcümə etmişdir), 
C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, S.Vur- 
ğun, M.Hüseyn, M.İbrahimov, R.Rza, 
M.Rahim, Mir Cəlal, Ə.Məmmədxanlı, 

M.Dilbazi və b. Azərb. yazıçılarının əsər- 
ləri eston dilinə tərcümə olunmuşdur 
L.Seppel bilavasitə Azərb. dilindən bədii 
tərcümələr etmişdir. 

Memarlıq və təsviri sənət 
Ölkə ərazisində ən qədim incəsənət 

abidələri Neolit dövrünün ornamentli ke 

ramikası, Tunc dövrünün bədii metal mə- 

mülatı, 3-2-ci minilliklərə aid sümük 

və kəhrəbadan zoomorf və antromorf fi- 
qurlardır. E.-nın qədim incəsənət nümu: 
nələridir. E.ə, 1-ci minillyin əvvəllərində 
möhkəmləndirilmiş məskənlər (İru, Asva, 
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meri arlıq mərkəzləri idi. 13 əsr — 16 əsrin 
xtəlif tipli təqr. əlli 

şdi. Kənd yerl, 
na, Padize) və kilsəl, 
Kihelkoma, Ми vəs.) qala 

la daşdan m 

qala inşa ed 
müdafiə nastırlar (Kyar 

iişlər. Son qismi (Valy 
da Val. səciyyəli idi Tartı, 

di, Haapsalu) ətra 
dı 

rlərdə kilsələrin 
ərir (Valyala kilsə- 

qr. 1260). Son qotik dövrdə 

Altı şəhərin (Tallin 
Vily 

Son roman 
lubları 

oyma, əsasən, Tal ində inkişafı 
13-15 ı relyefləri), 

übek və Nider: 

landdan gəlmiş sənətkarlarla bağlı olmuş. 
dur. Erkən boyakarlıq nümunələri 13-14 
əsrlərə təsadüf edir (Valyala, Миһи və b, 
kilsələrin divar rəsmlərindən fraqmentlər), 
Niderland sənətkarı M.Zittov əsərlərini 16 
əsrin 1-ci rübündə Tallində yaratmışdır. 
1510-cu illərdə Renessans ənənəsi, əsasən, 
omamentika və memarlıq dekorunda (Tal, 
lində Qarabaşlılar evinin fasadı, təqr. 1597, 
heykəltəraş A.Passer) meydana gəlmişdir. 
1630-cu illərdə E.-da barokko: cərəyanı 
yayılmağa başladı (Narvada Ratuşa, 1668- 

71, memur Q.Teyfel: Tallindəki evlərin 

fasadları). 16-17 əsrlər heykəltəraşlığında 
memorial plastika üstünlük təşkil edirdi, 
ağac üzərində oyma mebeli, mehrab və 

kafedraları (oymaçı sənətkarlar E.Tile, 
K.Akkerman) bəzəyirdi. 

18 əsrin əvvəllərində Rusiyaya birləş- 
dirilən E.-nın memarliq və təsviri sənəti nus 
mədəniyyəti ilə sıx əlaqədə inkişaf edirdi. 
Kadriorq sarayı (1718-23, memirlar N.Mi- 
ketti,M.Q.Zemisov), Tallində qubemiya 

idarəsinin binası (1767-73, memar İ.Şults) 
barokko üslubunda tikilmişdir. 1774-92 

illərdə Tallində K.Fikin çini fabriki fəa- 

liyyət göstərirdi. 
Klassisizm üslubuna keçid dövründə 

Pyarnuda Müq. Yekaterina kilsəsi (1764: 

68, memar P.Y.Yeqorov), Tartuda Us- 
peniye baş kilsəsi (1776-83, memar 

P.Şpekle), bir sıra malikanələr inşa edildi, 
19 əsrin əvvəllərində klassisizm artıq üstün 
mövqe tuturdu (Tartu Un-tinin tikililəri 
kompleksi: əsas bina — 1803-09, memar 
1.У.Кгаиге). 19 əsrin 2-ci yarısında лео- 

qotika ilə bağlı milli romantizm cərəyanı 
təşəkkül tapdı (Tallində neoroman üs- 

lubunun: elementləri ilə Kaarli kilsəsi, 

1862 Tüdor motivləri ilə Sanqaste 
1879-83, hər iki tikilinin 

memarı O.Q.Gippius). Şəhərlərdə səna) 

kompleksləri yanında fəhlə qəsəbələri sa- 
итди (Хал 

malikanələri, 

la Krenholm manufakturası 

və s,). 1900-10-cu illərdə modern üslubun- 

da (çox vaxt neollassisizm elementləri ilə) 
teatrlar, klublar, yaşayış evləri (Tallin və 
Tartuda), malikanələr (Holdre, 1910: Taa- 

gepera, 1907-12, hər ikisinin memarı 
O.Vildan) tikilirdi. Bu dövrdə E.-da fəaliy- 

yət göstərən memarlar: finlər — A.Lindqren, 

E.Saarinen, ruslar — А.Р.Виһг, N.V.Vasi- 

İye Q.Hellat, 
A.Pema, K.Burman, /.Rozenbaum. 

1920-ci illərdə klassisizm və modern el- 

ementli ənənəviçilik inkişaf edirdi (Tallin- 
də parlament binasının interyeri, 1920-22). 

, A.İ.Dmitriyev, estonlar 

1930-cu illərdə müasir hərəkat cərəyanının 
xüsusiyyətləri yarandı (memarlar A.Kotli, 
O.Siynmaa, E.Lohka və b.-nın layihələri 
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əsasında məktəblər, xəs- 
təxanalar, sanatoriyalar, 

Tartuda A.Tammekanın 

villası, 1932, memar 
A.Aalto: Tallində Rəssam- 
arevi, 1933-34, memar- 
nir E.Kuuzik, A.Souns). 

19 əsrin əvvəllərində 

E. təsviri sənətinin can- 
tinması K.A.Zenffin rəh- 
pərliyi altında Tartu Un- 
dinin nəzdindəki Rəsm 
məktəbi (1803) ilə bağlı 
olmuşdur. Mənzərə və 
portret ustaları A.F.Klara, 
o/FŞlater, ЕА. fon May- 

del, əsasən, klassisizm 
stiqamətində çalışmış- 

lar, Tallində fəaliyyət gös- 
ərən Q. fon Kügelgen, 

QA Gippius, T.A.Neff, 
T.Gelhaar və Ы. biderma- 
yer və romantizm ruhun- 
da işləmişlər. Boyakar- 
ardan Y.Köler, P.Raud, heykəltəraşlar 

A Veytsenberq, A.Adamson 19 əsrin 2-ci 
yarısında milli realist rəssamlıq məktəbinin 
sasını qoymuşlar, Е. fon Gebhardt, E.Dük- 

Q. fon Bohman isə Düsseldorf Rəs- 
amlıq Akademiyasının prof:-ları olmuşlar. 
907 ildə Tallində Eston Təsviri Sənət Cə- 

niyyəti təsis olunmuşdur. 
Rəssamlardan A.Laykmaa, N.Triyk, 

Y.Koort, K.Raud və K.Myaginin yaradı- 
(јап inkişaf edir, bir çoxları (o cüm- 
ədən “Gənc Estoniya” hərəkatının nü- 
ayəndələri, təqr. 1902-1917) Münxendə, 

Parisdə, S.-Peterburqda təhsil alaraq, im 
rossionizm, simvolizm və ekspressionizmin 
üsusiyyətlərini mənimsəyirdilər. 1920-ci 

Y 

İlərdə E, milli təsviri sənətinin inkişafında 

Tartu ş--dəki “Pallas” rəssamlıq məktəbinin 
919 ildən: 1944 ildən Tartu rəssamlıq in- 

q, 1950 ildən Estoniya SSR Rəssamlıq in- 
u) rolu olmuşdur, Boyakarlıq və qrafikada 
futurist А.ХабЫп, kübizm və konstruk- 

tiyizm üslubunda işləyən M.Laarman və 

A.Akberqin yaradıcılıqları inkişafda idi. 
1940-cı illərin ortalarından Е. şəhərlərinin 
Tallin, Tartu, Kohtla-Yarve, Sillamyac 

əs.) baş planının işlənib hazırlanması, 
nların bərpası və abadlaşdırılması həyata 

keçirilmişdir. Rapla ş.-nin administrasiyası 
binası (1971-77, memar T.Reyn), Pyar- 

nuda “Tervis” sanatoriyası (1975-77, me- 

mar V.Kümapu), yelkənli qayıq idmanı 
Olimpiya mərkəzi (1980, memarlar A.H. 
Loover, Sepmann, P.Yanes və b.) son mod- 
emizm üslubunda, Tallində Estoniya Milli 
Kitabxanası (1985-93, memar R.Karpa) 

anzen A. Alma ilə natürmort. 1924 
Dövlət İncəsənət Muzeyi. Tallin. 

və s, postmodernizm üslubunda inşa edil- 
mişdir. İctimai interyerlərin bədii tərtibatı 
yüksək səviyyədədir. “KOKO arhitektid”, 

“Salto”, “Kavakava”, “Kadarik Tüür” vəs: 

memarlıq büroları fəaliyyət göstərir 
1940-50-ci illərin boyakarlığında – te- 

matik tablolarda (İ.Kimm, V.Loyk, L.Muu- 
qa, E.Okas) və digər yanrlarda (İ.Vie 
hansu, R.Saqrits, R.Uutmaa) sosialist real- 
izmi metodu bərqərar idi. 

20 əsrin 2-ci yarısında dəzgah və mon- 

umental boyakarlığı (1960-cı illər abstrakt 
təsviri sənətində E.Kits, L.Mikkonun 

əsərləri, A.Vardi, Tomas Vintin, N.Korma- 

şov, H.Roode və b--nın tabloları), heykəltə- 

raşlığı (A.Mölder, M.Mikof, E.Roos və b.) 

müxtəlif yaradıcılıq üslubları ilə səciy- 
yələnir. 1970-ci illərdə hiperrcalizm mək- 
təbi yarandı (A.Keskkyula, R.Tammik, 

H.Polli). Y.Okas və R.Meel konseptual in- 
cəsənət ruhunda işləmişlər. Dərinin bədii 

emalı, bədii tekstil, xalçaçılıq, bədii metal 

və şüşə, keramika eston dekorativ-tətbiqi 
sənətinin növlərindəndir. 

Musiqi 
Musiqi mədəniyyətinin əsasını estonla- 

rın folkloru təşkil edir. 18 əsrin 2-ci ya- 
rısından E.-da dünyəvi həvəskar musiqi 
fəaliyyəti, kənd protestant icmalarında isə 
çoxsəsli xoral oxumaları inkişaf etmişdi. 19 
əsrin 2-ci yarısında milli özünüdərkin 

F.K.Kreytsvald tərəfindən “Kale- 
7-61) və şifahi ya- 

radıcılığın digər abidələrinin nəşri musiqi 
folkloristikasının formalaşmasına təsir etdi. 

Eston xalq musiqisini A.Tomson, M.Hyar- 
ma, 1904 ildən O Kallas yazıya almışlar. 
A.Kunileydin şairə L.Koydulanın (1869) 
sözlərinə yazılmış vətənpərvər xor mahnı- 
ları peşəkar musiqinin başlanğıcı oldu. 19 
əsr E.-si üçün ənənəvi musiqi məşğulii 
forması xorla oxuma və orqan ifaçılığı idi. 
1865 ildə Derpidə (indiki Tartu) "Vane- 
muyne” teatr-vokal, Reveldə (indiki Tallin) 

"Estoniya", sonralar başqa ş--lərdə hə- 
vəskar cəmiyyətlər yarandı. 1869 ildə milli 
mahnı bayramları ənənəsinin əsası qoyul. 
du: birinci bayram Demptdə, üçüncü isə 
1880 ildə Reveldə (indiyə qədər keçirilir) 

oldu: 1885-94 illərdə filoloq və bəstəkar 
K.A.Hermamn “Laulu ја müngu leht” adlı 

ilk E. musiqi umalını nəşr etdirdi. 19 əsrin 
sornu-20 əsrin əvvəllərində bir çox Е 

musiqiçisi S.-Peterburqda təhsil almışdır 
o cümlədən M.Hyarma, K.Tümpu, R.To 
bias, A.Kapp, A.Lemba, M.Lüdiq, M.Snar 
K.Kreek, sonralar H.Eller N.A.Rimski-Ko: 
rsakovün tələbəsi olmuşlar. 1900 ildə 
A.Lyate Yuryevdə (indiki Tartu) ilk sim- 

fonik orkestr (həvəskar) təşkil etmişdir 

1908 ildən burada Y.Aavik, Y.Simma, 

1913 ildən isə Reveldə R.Kullyanın rəhbər- 

liyi ilə müntəzəm simfonik konsertlər ver: 

ilirdi. 1906 ildə “Vanemuyne” və “Es. 

toniya” cəmiyyətləri nəzdində peşəkar 
teatrlar açıldı, A.Lembanın “Lembitunun 

qızı" ilk milli operası 1908 ildə tam: 
qoyuldu, İlk iriformalı əsərlərin 
R.Tobiasdır, 1900-cü illərin 2 

1920-ci illərin ortalarında F 

aya 

yarısı 
bəstəkarlar 

romantizm ruhunda yeni yaradıcılıq 
yomları işləyib hazırladılar (Toblas, Eller 
Saarın atonal musiqi əsərləri, xor musi. 
qisində Saar və Kreekin bəstələri). Pianoçu 
və bəstəkar A.Lemba, pianoçu T.Lemba 
valtornçu Y.Tamm S.-Peterburq konser 
vatoriyasının prof.-u idilər 

1919 ildə Tallin konservatoriyası və 
Tartu Ali musiqi məktəbi açıldı. 1921 ildə 
təsis edilmiş E. müğənnilər ittifaqı 
bayramlarını keçirir, “Muusikaleht” yur 
nalını nəşr (1924-40) edirdi. 1926 ildə Е 
radiosunun simfonik ork--i yaradılmışdır 
1930 ildə Vyanadakı Fəhlə m 
nasionalına daxil olan Е. fə 

ittifaqı yarandı (E.-nın müxtəlif şəhər 
lərindəki 12 cəmiyyəti 

АҝҜарр, H.Eller, E.Tubin, E.Oya, Y.Aavik. 
T.Vettik, R.Pyats müxtəlif ianrlarda əsərlər 
yaradırdılar. 1940 ildə filarmoniya, Xalq 
yaradıclığı evi, 1941 ildə Ellerin rəhbərliyi 

siqisi inter 
lə musiqisi 

birləşdirirdi), 

ilə Bəstəkarlar ittifaqı yaradıldı. Böyük 

Vətən müharibəsi illərində bir çox Е 

musiqiçisi Est. SSR Dövlət ansambllarındı. 
birləşərək Yaroslavlda işləyirdi, 
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4 ildən bir çox müəssisə, o cüm: 
mik ork.-i (1975 

SSR Dövlət simfonik ork.-i) öz 
| bərpa etdi, 1947 ildən yenidən 
hnı bayramları keçirilməyə başladı. Xor 

ahnıları: əvvəlki tək aparıc 
birini tuturdu (Ed.Arro, R.Va 

BiKirver 
re, T.Vettik, 

byats, Q.Emesaks), 
operaları olan “İn 

ri" (1945) və “Azadlıq car 
/( tdi, Emesak Елли 

İ rası, L.Normet və 
Е4Ат ı Yuri” operettası, bir 

də tamaşaya qoyuldu. 1950-ci 
H 

n Ximindan bö) 
imental musiqisi də 

ü keçirirdi (E.Tambe 
А.Руап, M.Kuul 

1:5 V.Reymam, E.Myagi 
b.). E.Kapp, E.Tamberq, V.Tor 

5 Armud ağacı”, 197: 
R.Kanqro və H.Yurisalunun (“Müqəddəs 

: 1983) yeni operaları, Tamberq, 
K ”ildmyac və L.Sumeranın ba 

ıntata-orato) ја фа əsərlər 

ra bəstəkar “yeni folklor 
bu cərəy u cərəya: 

V.Tor 

iliqla- 
ilər 

L.Sume n musiqinin yara- 
6 yumoristik “Göbələk 

kantatası”nın (1983), E.S.Tüyur zərb alət- 
əri və ork. üçün “Maqma” əsərinin (rok 
usiqisi elementləri ilə, 2002) müəllifidir. 

AP. dünya şöhrətli müasir eston 
karidır. Diriforlar O.Roots (həmçinin 

pianoçu), P.Kam, R.Matsov, K.Raudsepp, 
P.Lilye, L.Kremer, A.Volmer, E.Klas, 

, A.Mustonen, P.Yarvi: xor diri- 
Q.Emesaks, K.Arenq, О.Оуа, 
pp və Ы. müğənnilər – K.Ots, 
T.Kuuzik, E.Maazik, O.Lund 

H.Krumm, A.Kaal, M.Palm və b:: pianoçu: 
lar – B.Lükk, A.Klas, T.Koha, H.Sepp, 
K.Randalu, R.Rannap: orqançılar – H.Lep 

R.Uusvy 
V.Alumyae, estrada m 

A.Veski və b. tani 

li: violinçilər - H.Aymere, 
iləri - Y.Yoa- 

15 6510 usiqiçi 
də ELAT. 

er, L,.Normet və b 
ləridirlər. Musiqişünaslıq sahəsi 
ro, K.Leyxter, A.Va: 
folklorçular H.Tampere, İ.Rüytel çalışırlar 
E. milli mədəni 
saylı xorların (o cün 

folklor 

huru "Leeqayus”, 1971-95) rolu böyükdür 
Eston 

ətinin inkişafında çox 
dən həvəskar xorlar) 

tnoqrafik ans: iblların (ən məş 

məktəblərinin çoxunda ə 
icbari musiqi dərsi ilə yanaşı xor 5 
oxumaları da tədris olunur. Tal 
lində “Estoniya” teatrı, E. milli 
kişi xoru, q dim musiqi ansamblı 
Nortus musicus", E. milli sim- 

fonik orkestri (1926), E. filar- 
moniyasının kamera xoru (1981), 

stri (1993), 21 

əsr orkestri (özəl, E.Pehkin 

rəhbərliyi ilə, 2000), E. polis və 

Tallin kamera ork 

sərhəd mühafizəsi orkestri (2010, 

1992 ildə yaradılmış iki ayrı-ayrı 
ork.-lərin əsasında): Tartudakı 
Vanemuyne" musiqili teatrı: 

Narva simfonik orkestri (1994), 

Pyarnu və Viruda şəhər ork.-ləri 
fəaliyyət göstərir (2017). 1997 
ildə eston-fin beynəlxalq Şimal 

simfonik ork.-i (rəhbəri A.Tali) yaradıl. 

mişdir. İri konsert müəssisələri: Tallində 
niya” konsert zalı. Tartuda "Vaney. 

muyne” teatrı, Pyarnu və Yıhvidə konsern 

evləri, Eston Musiqi və Teatr Akademiyası 
(1919 ildə özəl təhsil ocağı kimi yaranmış, 
1923 ildən Tallin konservatoriyası, 1935 

ildən dövlət, 1993 ildən Musiqi Akadı 

miyası, 2005 ildən müasir adı). Tallində 
tcatr və musiqi muzeyi (1924) fəaliyyət 
göstərir. Beynəlxalq festivallar: Tallində - 

xor (2003 ildən), fp. musiqisi (1998 ildən), 
Narvada – Y.A.Mravinski ad. (1995 ildən): 
Pyamuda — “PromFest” opera musiqisi 
(1996 ildən, müğənnilərin K Taev, ad, 

beynəlxalq müsabiqəsi kimi yaranmışdır): 
Vilyandidə - qədim musiqi (1982 ildən), 
Haapsaluda — P.İ.Çaykovski festivalı (2017 

ildən). “lazzkaar” (1990 ildən) beynəlxalq 

festivalı Tallin və E.-nın digər şəhər və 

qəsəbələrində keçirilir, Baltika mahnı 
bayramları (E., həmçinin Latviya və Lift- 

vanın) 2008 ildə YUNESKO-nun qeyri- 

maddi mədəni irsi siyahısına salınmışdır. 

Balet 

Milli səhnə rəqs mədəniyyəti 20 əsrin 
əvvəllərindən, А.РипКап, R.fon Laban ҹ̧ә 

qeyri-akademik rəqs formasının digər 
ardıcıllarının fəaliyyəti ilə formalaşmağ 
başladı. 1918 ildə Peterburqun Mariya 
teatrının keçmiş artisti Y.V.Litvinova 

Reveldə ilk balet studiyası açdı, 20 ildən 

artıq fəaliyyət göstərən studiya ilk pe: 

klassik rəqs kadrlarını hazırladı. “Kratt” ilk 
milli baletini 1943 ildə E.Tubin yaratdı 
Estoniya” və “Vaynemuyne” teatrlarında 

aparıcı balet truppaları çalışır. 1990-cr illərə 
qədər E.-da rus xoreoqrafları (V.P.Bur- 
meyster, B.A.Fenster və b.) fəal çalışır- 
dilar, 20 əsrin sonu-21 əsrin əvvəllərində 

net Makmillanın “Manon” baletindən s: 
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milli 

Teatr: 
İlk teatr tamaş: 

komediya tamaşaları 
göstərilirdi. 18 əsrdə 
həvəskar: (тиррајаг (o 
cümlədən A.F.F.fon 
Kotsebunun: rəhbərliyi 
ilə) yarandı, 1809 ildən 
Reveldə peşəkar alman 
teatrı fəaliyyət göstə- 
rirdi, Eston milli teatr 
mədəniyyətinin təşək- 
külü 1870 ildə “Vane- 

müyne” (Derpt) vokal 

cəmiyyəti tərəfindən 

L.Koydulanın “Saare- 

maadan olan əmio) 

pyesinin tamaşası ilə 

başladı, “Vanemuyne” 
İk peşə- 

tin inkişafında Avropa (əsasən, 
Skandinaviya) xorcoqrafları böyük rol 
oynadılar. Ölkədə müasir rəqs 1991 ildən 
sonra geniş yayıldı. E.-nın müasir rəqs 
truppaları müxtəlif istiqamətlərdə (modern 

rəqslə klassikanın sintezi, düny: 
modernizminin tendensiyalarının yenidən 
mənalandırılması və s,) inkişaf edir. 
an rəqs” (Vilyandi: əsası 1993 ildə “ 
rəqs festivalı” kimi qoyulmuşdur, 1996 
ldən müasir adını daşıyır), “Battle of Est” 
küçə rəqsi (Tartu, 2001 ildən) və s 
beynəlxalq festivallar keçirilir. 

ı (MTerensinin 
Androslu qız” komediyası) Reveldə 

(indiki Tallin) 1529 ildə göstərilmişdir 
(latın dilində). 17 əsrdən Derptdə (indiki 
Tartu) və Reveldə alman dilində ara-sıra 

Estoniya” Milli Operası. Tallin. 

rəqs post- 

Sərxoşla 
те 

dilər. 

L.Koydula 24), 

yarandı. 

kar: teatrlar: idi. Ҝеј, və aktyorlardan 
K.Meminq, P.Pinna, T.Alterman, K.Yunq- 
holts 1900-20-ci illərdə fəaliyyət göstərir- 

Магуада ("İlmarinc 
1989 ildə yenidən fəaliyyətə başladı) 
Pyarnuda (“Endla”, 1911: 1953-89 illərdə 

Vilyandidə (“даһа 
1920: yeni binası 1981) peşəkar teatrlar 

1920 ildən Tallində dram teatrı 
(fasilələrlə) fəaliyyət göstərir (ilk rəhbər 
P.Sepp: indiki Eston Dram Teatrı). Teatr 
səhnəsində ən çox əsəri oynanılan milli 
müəlliflərdən biri H.Raudseppdir. İntel 
lektual dram hanrını А.Таапавааге inkişaf 
etdirmişdir. 1920-30-cu illərin tanınmış геј 
və aktyorları R.Baumam, E.Vilmer, K.İrd, 
L.Kalmet, K.Karm, H.Laur, 
M.Möldre, P.Pıldross, L.Reyman, A.Sya- 
rev, A.Eskola və b. idilər. Eston səhnə 
sənətində 1930-cu illərdə iki istiqamət 

asından səhnə. Rei, L.Peterson 
tcatr studiyası). Tallin. 

1874-1941 

inkişaf edirdi: realist psixoloyi teatr (Lauter 
1936 ildə “Estoniya" teatrında K.S.Stanis- 

lavskinin "Aktyorun rol üzərində işi" ki- 
tabının tədrisini təşkil etmişdi) və eks- 
pressionizm (Tallin fəhlə teatrı, 1926-41), 
Eston sovet teatrının tarixi 1940 ildən 

başlayır (M.Qorki, B.A.Lavrenyov və b.- 
nın pyesləri). 1948 ildə Tallində Rus Dram. 
Teatrı açıldı. 1947-53 illərdə ölkədə cə- 

rəyan edən siyasi hadisələr E. mədəniy- 
tinə böyük zərbə vurdu (aparıcı rei.-lar 

işdən uzaqlaşdırıldı, bir çox teatr bağlandı), 
1957 ildə rei. V.Pansonun təşəbbüsü ilə 

Tallin konservatoriyası nəzdində səhnə 

sənəti kafedrası (2005 ildən E. Musiqi və 

Teatr Akademiyasının Ali Teatr Məktəbi), 
1965 ildə Gənclər teatrı yaradıldı (1994 

ildən Tallin şəhər teatrı). Burada A.Eskola 

və Y.Yarvetin iştirakı ilə U.Şekspirin 
“Hamlet” faciəsinin tamaşası 1960-cı illər 
teatr həyatının mühüm hadisəsinə çevrildi 

Bu illərdə Tallində теј, və aktyorlardan 

M.Mikiver, K.Komissarov, Pyarnuda 

İ.Normet fəaliyyətə başladılar. Tartuda 
“Vanemuyne"nin nəzdində teatr laboı 
riyası formalaşdı. 1970-80-ci illərdə teatr 
da yeni nəsil re).-lar (L.Peterson, М.Ка 

rusoo, M.Unt, Y.Toominq, P.Pedayas): 20 
əsrin sonu əsrin əvvəllərində re) 
E.Nyuqanen, геј, və aktyor H.Toomp 
aktyorlar R.Simmul, E.Fespyaev, A.Noor 
mcis, A.Reemam, P.Kalda, M.Yacge vəh 
çalışırlar. 1990-2000-ci rlar lərdə özəl te 
yarandı: Tallində “Teatr fon Kralya) 
(1992), “THEATRUM" (1994: 2005 ildən 
Theatrum: Foundation” fondu), “Teatr 

099” (2005), Tartuda “Y 

(2008). Tallində “Qış g 
(2000 ildən, 2 ildən bir), Pyarnuda "Mo: 
nomafiya” monoquruluşları (2011 ildən 

eni Tartu 
sində yuxu 

hər il) beynəlxalq festivalları, Tartuda 
“Dram” eston teatr festivalı (2005 ildən, 

hər il) keçirilir 
E.-da Q.Qarayevin "İldırımlı yol 

və A.Məlikovun “Məhəbbət əfsan: 

baletləri tamaşaya qoyulmuşdur. C.Cab: 
barlı ad. Gəncə Dövlət Dram Teatrında 
eston dramaturqu E.Ramnetin “Azğın oğul 
pyesi oynanılmışdır. 

Kino 
Kino nümayişləri 1896 ildən Reyel və 

Yuryevdə başlanmışdır. İlk çəkilişlər 1908 
ildə (İsveç kralının Reveldə olması haq 
qında) aparılmışdır. 1912 ildən xronika 
filmlərini fotoqraf Y.Pyaezuke lentə 
mişdir. İlkeston bədii filmi “Kirayə qadın 
1913 ildə ekrana çıxmışdır. 1920-1930-cu 
illərin əvvəllərində 20-dən artıq bədii 
o cümlədən T.Lutsun "Gənc qartallar 
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(1927) və “Günəşin övladları” (1932, ilk 
səsli film) filmləri çəkilmişdir. 1920-32 

ları tərəfindən yara- 
(100-dən 

yxronika) kino firması fəaliyyət 

illərdə Parikas qa 
dilmiş “Estonia Film 

mişdir. 1935 ildən kinoteatrlara qanunla 

nı göstərmək həvalə edildi. 

930-cu illərin 2-ci yarısında kino istehsalı 

ocümlədən K.Myarskın işləri) “Eesti Kul 
tüürfilm” (1940 ildə milliləşdirilmiş, 1941 
idən E. kinoxronika studiyası, 1954 ildən 

Tallin bədii və xronika filmləri kinostu 
dən “Tallinfilm”) studi, 

şdi 
A.V.Mandrikinin 

və О.М.Карраропил 
Axşam 

n xoşbəxti dii filmləri yarandı 
1959 ildə Y.Kun və K.Kiyskin "Məzəli 
döngələr” (1961 ildən panoramlı film kimi 
Təhlükəli döngələr”) filmi çəkildi. Eston 

osunun yeni dövrü 1960-cı illərdən, ki 

kadr, Ri V.Ounpuu, 2007 

a Dram Teatrı, Tallin 

noya gənc kincmatoqrafçılar nəsli gəl- 
dikdən sonra başladı: V.Aruoyun “Aktyor 
Yoller”i (1960), Y.Müyurun “Bir kəndin 

anları” (1962) və "Əsgər şinelli adam- 
rı (1968): Q.Kromanovun “Andres La- 

peteusa nə oldu?” (1966). Kiyskin “Də- 
lilik” (1968, qadağan olunmuşdur) filmi 
totalitarizmdən bəhs edir. A.Kruusementin 
Bahar” (1969, 2012 ildə ən yaxşı E. filmi 

b edilmişdir), Kromanoyun “Son yadi- 
(1970), “Proletariat diktaturası üçün 

örilliantlar” (1975), “Həlak olmuşalpinist” 
oteli” (1979), L.Layusun “Meşədə bulaq” 
(1974) və "Kırboyun sahibi” (1980), 
Kiyskin "Ölümün qiymətini ölmüşlərdən 
soruş” (1977) və "Mac: xtaran” (1983). 

V.Anuoy və Y.Toominqin Nəhayətsiz 
gün” (1971, ekranlara 1990 ildə çıxmışdır) 

filmləri eston kinosunu avanqard axtarış- 

larla zənginləşdirmişdir. 1970-80-ci illərdə 
O.Neuland (“Küləktutan yuva”, 1979, 

Karlovi-Vari Beynəlxalq 
kinofestivalının mükafatı) 
və P.Simmin ( əkər- 

sən...”, 1981) debütü ol- 

muşdur. H.Murdmaanın 

“Şeytan balası” (1981), 
Layus və A.İxonun “Mək- 

təb yaşlı uşaqlar üçün 
oyunlar” (1985, SSRİ 
Dövlət mükafatı, 1987) 
bu dövrün filmlərindən 

idi. İxonun “Müşahidəçi” 

(1987, Karlovi-Vari Bey- 
nəlxalq kinofestivalının 
mükafatı) və “Yalnız də- 

lilər üçün” (1990) filmləri 
seçilirdi. 1990-cı illərdə 

film istehsalı kəskin surətdə azaldı, özəl 
studiyalar fəaliyyətə başladı. 20 əsrin sonu: 
– 21 əsrin əvvəllərində V.lunpuunun “Ра. 

yaz balı" (2007) filmi milli kinematoqrafin 
dirçəlişindən xəbər verirdi. Maraqlı filmlər 
sırasında S.Kcedusun “Georgika” (1998: 
Est. Resp.-nın Dövlət mükafatı, 1999) 
Y.Kilminin *Оопидалп inqilabı” (R.Rey- 
numyagi ilə birgə, 2004, Moskva Bey- 
nəlxalq kinofestivalının mükafatı), İ.Raa- 
qın “Sinif” (2007, Karlovi-Vari Beynəlxalq 
kinofestivalının mükafatı), həmçinin R.Sar- 
net, K. və A.Maymik, M.Helde, H.Volmer, 
V.Toomlinin da filmlərinin adı çəkilir. 

E.Nyuqanenin “Qranit üzərində adlar" 
(2002) və “1944” (2015) hərbi dramları 

tamaşaçı rəğbəti qazanmışdır. Y.Yaryer, 

L.Ulfsak, A.Eskola, R.Aren, T.Kark, 
T.Tuysk, E.Kull, E.Kivi və b. eston kino- 
sunun inkişafına böyük töhfələr vermişlər, 

Sənədli kinonun inkişafı 1960-cı illərə 

təsadüf edir, A.Söetin “Marsdan 511 ən: 

yaxşı fotoşəkil” (1965), Q.Kromanov və 
M.Pildrenin “Bizim Artur” (1968) filmləri 
sənədli: kino tarixində mərhələ təşkil et- 

mişdir. Digər filmlər arasında A.Söetin 
“Diriforlar” (1975), “İvan günü” (1978), 

“Әјдаһа ili” (1988): M.Soosaarın “Kihnu 
adasından olan qadın” (1973), "Kihnudan 
olan kişi” (1985), “Ata, oğul və müqəddəs 
Torum”u (1997) diqqəti cəlb edir. Y.Tam- 
bekin ("Kəndlilər”, 1968, ekranlara 1989 
ildə çıxmışdır, “Sevinc təkəri”, 1979), 
Y.Müyurun ("Özgə təri”, 1973, “4 

yorulmasın deyə”, E.S 
R. və H.Lintropların (“Şura”, 1990) sənədli 

filmləri geniş rezonans doğurmuşdur. 
Sənədli film çəkən digər геј. аг: R.Maran, 
P.Puks, L.Meri, S.S.Şkolnikov, V.Ander- 
son, P.Toominq, H.Roozipuu, S.Keedus, 
M.Vaynokivi, M.Kaat, D.Supin, A.May- 
mik. İlk animasiya filmi 1931 ildə çəkil- 
mişdir (V.Pyats, E.Yanimyaginin “Kutsu- 
Yukunun sərgüzəştləri"). E.Tuqanov, 
H.Pars, R.Unt, R.Heydmets kukla ani- 

masiyası üzrə rei.-lardır. Animasiyanın 
cizgi növü üzrə görkəmli rei.-lar: R.Raamat 
("Cəhənnəm”, 1983), P.Pyarn ("Ot üzərin- 
də səhər yeməyi”, 1987). Digər re).-lar: 
A.Paystik (“Sıçrayış”, 1985: “Mufta, Ya- 
rimçəkmə və Мапиг Saqqal", 1990), 
M.Kyutt (“Gizli siyasi iş aparan adam", 
1997), H.Emits və Y.Pıldma ("Lotte və ay 

daşının sirri”, 2011), həmçinin K.Yanisis, 

Y.Pikkov, P.Tall, E.Girlin, M.L.Basov- 

skaya, P.Tender, M.Laas, K.Holm. 1982 

ildən "Teater. Muusika. Kino” yumalı çıxır. 

Kinematoqrafiya üçün kadrlar hazırlığı 
1992 ildən Tallin Un-ti nəzdində aparılır. 

1987 ildən Pyamuda antropoloyi və sənədli 

kino festivalı, 1998 ildən Tallində isə 
“Zülmət gecələr" festivalı keçirili. 

Əd: АрбузовЛА.Онеркисторин Лифлан- 
ин, erasının ic Курлжидин. СПб. 1912. M. 
(ук, Антологих әстонеҝон nit, В 21, М. Л. 
1949. Соломикова ИП. Мокусство Әстонсжов 
ср, 1972:Ранм ВВ. Архитектурные памхт- 
mani Әетонии: Л. 1974, Историх музыҝи народов 
ССР, Т. 1-5. M, 1970-74, Oauxanonus Т.В, 

Образ факта: Or публинистики x филыму на әс- 
M., 1975: Историн совет- 

әлагә кино. Т. 3-4, М. 1975-78: Каск Ҝ. 
Тормис Лә. Паалма В.Әстонскии театр, 

"xov телевидәнин 

1978: дстонскан молодаж проза, Тал,, 1978: Myxu- 

халыкан xyavıypa Əcronekoli ССР, Л. 1984, Boz 
M. Архитектура Совстсков Әстонни. М., 

ryumanlı V, Azərbaycan-Pribaltika ədəbi 

əlaqələri. BL, 1990: Bax rep Т. Әстоник: жарҝос 
en 9l-ro, AsryeTosesutf путҹ it возрождсис не- 
двисимости. Tas, 2012) Илкма ри M. Безмәлв- 
yas калитулмина. M., 2012. 

ESTONİYA ATI – Şimal meşə tipli qə- 
dim yerli at cinsi: xalq seleksiyası yolu ilə 
alınmışdır. E.a. Estoniyanın Baltika dənizi 
adalarında və sahillərində yetişdirilir. Çox 
da iri olmayan bu atlar enlibədənli, yığcam, 
davamlı və qısaayaqlıdır. Konstitusiyası 

Estoniya atı. 

möhkəmdir. Ayğırların cidov hünd. 146 

sm, döş qucumu 180,5 sm, kütləsi 486 kq, 
madyanlarınkı 144,3 sm, döş qucumu 180 
ун, kütləsi 460 kq-dır, Adalardakı atlar ma- 

terikdə yetişdirilənlərdən kiçikdir. Rəngləri 
kürən, kəhər, qara və boz olur. Yemə tə- 
əbkar deyil, yerli şəraitə yaxşı uyğunlaşır 
və güclüdür. K.t-nda və nəql. işlərində 
stifadə olunur. Ən çox 4830 kq-adək yük 

çəkə bilir. 
ESTONİYA QARAMALI, Estoniya 
qara-ala qaramalı - südlük istiqa- 
mətli qaramal cinsi. 19 əsrin sonu —20 əsrin 

əvvəllərində yerli qaramalın Hollandiya qa- 
ra-ala qaramalı ilə çarpazlaşdırılmasından 
alınmışdır. Öküzlərin kütləsi 900 – 1000 iq, 
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inəklərinki 550-600 £q olur, İldə 3800- 
4500 kq (rekord 10.321 kq) süd verir. Yağ- 
hılığı 3,8-3,990-dir. Əti keyfiyyətlidir. Ətlik 
üçün yetişdirilən 18 aylıq cöngələr 420- 
450/q gəlir. Ән хал 56-579/-dir. Estoni- 

idər-nlaşdırılmışdır. Yerli 
qara-ala cinsləri yaxşılaşdırmaq üçün Rusi- 
yanın bir çox r-nlarına aparılmışdır. Azərb.- 
da heyvandarlıq təsərrüfatlarında da yetiş- 
dirilir və eston qara-alası adlanır, 
ESTONİYA QOYUNU, Estoniya 
tünd baş qoyunu - ətlik-yunluq is- 

tiqamətli yarımzərifyunlu qoyun cinsi, 
1930-60 illərdə Estoniyada yerli qaba yun- 
lu qoyunların qısatüklü ingilis qoyunları 
ilə, başlıca olaraq şropşirlərlə çarpazlaş- 
dirilmasından alınmışdır. Qoçlarının kütləsi 
70-90 kq, anac qoyunlarınkı 40-85 kq 
olur, Yunu 56-60 keyfiyyətlidir, uz. 7-8 
sm-dir, yunu bircinsli, ağ, başını örtən tük- 
ləri tünd rənglidir. Qoçlardan 3,6 iq, anı 
lardan 3,2 4q yun qırxılır. Təmiz yun çıxarı 
607/-ə yaxındır. 100 ana qoyundan 120: 
137 quzu alınır. Estoniya və Rusiyanın bə- 
zi r-nlarında yetişdirilir 
ESTONİYA MİLLİ KİTABXANASI 
Estoniya Resp.-nın ən böyük elmi kitab- 
xanası. Tallin ş.-nin mərkəzində yerləşir 
1918 ildə dövlət kitabxanası kimi yaradıl- 
mışdır. Əvvəlcə kitabxananın fondu 2000 
cilddən ibarət idi. Onlardan yalnız par- 
lamentin deputatları istifadə edə bilərdilər. 

1919 ildən ölkədə nəşr olunan bütün çap 
məhsullarının bir nüsxəsi kitabxanaya 
göndərilir. 1935 ildə kitabxanada qədim 
eston əlyazmaları: arxivi yaradılmışdır. 
1930-cu illərdə burada kitabların sayı 50 
min nüsxəyə çatmışdı. Hər kəs bu fonddan. 

istifadə edə bilərdi. Ölkə SSRİ-nin tər- 
kibində olarkən, Estoniya SSR-in Dövlət 
kitabxanası adını almış, sovet dövründən 

əvvəl nəşr olunmuş kitabların bir hissəsi 
senzura tərəfindən fonddan çıxarılmışdı. 
1953 ildə kitabxanaya eston yuzıçısı 

F.Kreytsvaldın adı verilmişdi, 1988 ildən 
isə kitabxana indiki adım daşıyır. 3.4 mln. 
adda nəşrlər (2007) toplanmışdır. Yeni bi- 
nası 1985-93 illərdə inşa olunmuşdur (me- 
mar R.Kama), 600 nəfərlik oxu zalı var, 

ESTONLAR, eestlased (özlərini 19 
əsrin ortalarından belə adlandırırdılar, buna 
qədər isə maarahvas, hərfi mənası “torpaq 
xalqı”, "əkinçi”) - xalq, Estoniyanın əsas 
əhalisi (922 min 398 nəfər, 2010). İsveçdə 

(26 min), ABŞ-da (25 min: 2000), Ka- 
nadada (22 min), Finlandiyada (20 min: 
2007), Latviyada (2 min 381: 2010), Avs- 
traliyada (6 min 300), Abxaziyada (351 
2011) və digər ölkələrdə yaşayırlar. Ümumi 
sayları təqr. 1.1: mİn. nəfərdir. Ural dil 
ailəsinin fin-uqor qrupunun Baltikayanı-fin 

yarımqrupuna mənsub eston dilində da 
nışırlar. Dialektləri: şimal (orta şimal, adı, 
şərqi və qərbi şivələr), cənub (Tartu şivəsi 
vəs.) və şimal-şərq sahilyanıdır. Ədəbi dili 
şimal dialektinə, yazıları (16 əsrdən) isə 

Tatın qrafikasına əsaslanır. Dindarları lüte 

ranlardır, pravoslavlar da var 
Б. Şərqi Baltika 

е.ә. 3-cü minillikdə ş 

ida yerli əhalinin 

dən gəlmiş fin-uqor 
tayfalarının qaynayıb-qarışması nəticəsində 
təşəkkül tapmışlar. Sonralar şərqi fin-uqor 
balt və german elementlərini mən 
mişlər. Eramızın 1-ci minilliyində est tay- 

nsə- 

falarının əsas qrupları formalaşmış, 13 
əsrdə isə Estoniyanın c.-unda Uqandi və 

Estoniya Milli Kitabxanası. Tallin. 
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Sakalada, şm.-ında Virumua, Yarvamaa, 
Haryumaa və Ryavala, q.-ində isə Lyaene- 
maa və Saaremaa ərazi birlikləri - maa- 
kondlar yaranmışdır. 13 əsrin əvvəllərində 
Estoniyanın c.-una Livoniya ordeninin, 
şm--ına isə danimarkalıların hücumları 
başladı, 1227 ildə Estoniyanın ərazisi Li- 
voniya ordeninin tərkibinə qatıldı, 1238 
1346 illərdə Estoniyanın şm. hissəsi Dani- 
markaya məxsus idi. E. katolikliyi qəbul 
etdilər. 1521 ildə Reformasiya Livoniyanı 

tə etdi: ibadət və kitab çapının ya- 

yılması eston milli mədəniyyətinin forma: 
şərait yaratdı. Liyoniya müha- 

ribəsi (1338-83) nəticəsində Estoniya Reç 
Pospolita (c. hissəsi), İsveç (şm. hissəsi) və 
Danimarka (Saarema 

da 

laşma 

sı) arasında bölüş- 
əsrin ort. dürüldü. 1 larında İsveçə birləş- 

dirilən Estoniyada İsveç dövrü (162. 
710) başladı. İsveç dövründə 1632 ildə 

kral II Qustav Adolf 7arru Universifetinin 
assi haqqında fərman imzaladı, 

Şimal müharibəsinin (1700-21) gedi 
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şində Estoniya Rusiyaya birləşdirildi (Esto- 
niya tarixində 18-19 əsrlər Rusiya dövrü 
adlanır). Şimali Estoniyada Estlandiya ди. 
təşkil edildi, Cənubi Estoniya isə Liflan- 
diya qub.-na qatıldı. 19 əsrdə aqrar i: 
hatların aparılması və kapitalizmin inkişafı. 
nəticəsində şəhərlərdə 5 
artdı, Eston milli hərəkatı genişləndi. 1918 
il fevralın 24-də müstəqil Estoniya Resp. 
(noyabr ayınadək Almaniyanın işğalı altın- 
da qaldı) elan olundu (1918 ilin noyabrın 
sonlarından 1919 ilin yanvarınadək Esto- 
niya torpaqlarının 1/3-ndə bolşeviklərin 
hakimiyyəti mövcud idi). 1940 ildə Esto- 
niya SSRİ tərəfindən işğal olundu, 1991 
ildə Estoniya ikinci dəfə müstəqillik əldə 
etdi 

Е.-ап əsas ənənəvi məşğuliyyəti xış 

əkinçiliyi (çovdar, arpa, kətan, paxlalı bit- 
kilər) və maldarlıq (südlük mal-qara, do- 
nuz, qoyun) idi. 19 əsrin ikinci yarısından 
kətan, kartof, südlük mal-qara, balıqçılıq 
üzrə əmtəə istehsalı yayıldı. Sənaye (əsasən 

19 əsr, Açıq səma altında Estoniya Muzeyi: Tallin. 

tekstil sahəsi və maşınqayırma) inkişaf etdi, 
Е.лп ənənəvi mədəniyyətləri Skandina- 
viya, fin va balt təsirinə məruz qalmışdır. 

Eston folkloruna runa mahniları və bü, 
mahnilar əsasında yaranmış “Kaleyipoeq" 
(1857-61) eposu, digər mahnılar, nağıllar 
daxildir. Kannele, taxta trubalar, keçi süm- 

süsü, tütəklər, tuluq zumaları qədim müsiqi 
alətləridir: violin 18 əsrdə yayılmışdır. 19 

əsrdə nəfəsli ork.-lər yaranmış, xor sənəti 

inkişaf etmişdir. 1869 ildə ilk ümumeston 
mahnı bayramı keçirilmişdir. Bəzi xalq 
ənənələri (tonqal qalamaq, mahnılar, yel. 

ləncəkdə yellənməklə İvan gününün bay- 
ram edilməsi) saxlanılmışdır. Tətbiqi sənət 

(naxışvurma, toxuma, krufevahörmə, dəri, 
gümüş emalı, q.-də isə ağac üzərində oyma: 
və yandırma və s.) inkişaf etmişdir. 

Qədim kənd məskənləri sıx və cərgəli, 
c.-da isə birtəsərrüfatlı və pərakəndə planlı. 
dir, Əsas ənənəvi evləri damı küləşlə ör- 
tülmüş üçkamceralı kərtmə ev – riqadir 
(rexetuba). Evin yanında digər tikililər: an- 

bar (yat), pəyə (laut), yay mətbəxi (koda), 
hamam (saun) var idi. 19 əsrin sonlarında 

varlı kəndlilərə məxsus otaqların sayı artır, 
yataq otaqları və bacası olan sobalar mey- 
dana gəlir. Bəzən yaşayış evi ayrı tikilir, 
riqa isə yalnız təsərrüfat məqsədləri üçün 

istifadə edilirdi. 20 əsrdə kottec tipli evlər 
yayıldı. 

19 əsrin ortalarında ənənəvi qadın ge- 
yimi tunikayabənzər köynək (syark, xame), 
zolaqlı yubka (seelik, kört), toxunma 

belbağı, mahuddan tikilmiş qısa (kampsun) 
və ya qolsuz (liystik) kofta idi. Şm.-da 

qollu bluz (kyaysed) yayılmışdı. Qadınlar: 
döşlük, qumaşdan baş örtüyü (linik), son- 
ralar kətandan ləçək (tanu), şm.-da və q.-də 
isə kokoşnik tipli baş geyimi (pottmyuts, 
kabimyuts) geyinirdilər. Qızların baş ge- 
yimi lif və ya lentlərdən hörülmüş çələng 

idi, Kətan (ilalinik, kaal), yaxud yun (sıba) 
örtüklər səciyyəvidir. Bayram geyimləri: 
konusvarı (514) və yastı (prees) gümüş 
fibulalarla, sikkə və muncuqlu zəncirlərlə 
bəzədilir: setuların sinəbəndləri naxışlarla 

daha zəngin olur. Kişi geyimləri yaxası düz 
kəsikli tunikayabənzər köynək (syark), 
uzun və ya dizədək olan şalvar (pyuksid), 
Tilet (vest), gödəkçə (vammus), keçə şlya- 

padir (kaap). Kişi və qadın üst geyimi 
kaftan, qışda isə kürkdür. Ayaqqabıları dəri 
postoldur (pastlad), bayramlarda qadınlar 
tufli, kişilər hündür uzunboğaz çəkmə 

geyinirlər. Toxunma təkbarmaq əlcəklər 
(kindad), uzunboğaz və gödək corablar ge- 
niş yayılmışdı. 

Əsas ənənəvi yeməkləri çovdar çörəyi 
(leyb), sıyıqlar (əsasən arpadan), şorbalar, 

ESTRADA ORKESTRİ 
ә = = ——s——x,——————oaoao 

tərəvəz (19 əsrdən kartof), balıq, qatıq, 
duza qoyulmuş və qaxac qoyun, mal və 

dönüz əti, içkiləri — kvas (kali, taar), pivədir 
(lu), Bayramlarda təmiz çovdar, yaxud 
puğda çörəyi (sepik) bişirir, kolbasa, studen 
qsült, yaxelixa) hazırlayırdılar. C. ərazilər 
üçün kəsmikli pendir (sıyr) səciyyəvidir. 
ESTÖPPEL - şəxsin öz iddiasında hər 
hansı fakta əsaslanmaq hüququndan məh- 
şum edilməsini nəzərdə tutan hüquqi prin- 
sip. Beynəlxalq hüquqda E, dövlətin bey- 

nəlxalq müqavilənin icrasının kəsilməsi, 
dayandırılması və ya həmin müqavilənin 
etibarsız hesab olunması əsasına istinad 
etmə hüququnu itirməsidir. Bu müddəa 

beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında 
1969 il Vyana Konvensiyasının 45-ci пад- 
dəsində nəzərdə tutulmuşdur. 
ESTRADA, estrada sənəti - 1) Ta- 
maşa və ya konsertdə bir neçə aktyorun 

(bədii qiraətçi, kupletçi, müğənni, fokusçu,. 

akrobat, rəqqas, konferansye, səs təqlidçisi 

vəb,) çıxışını birləşdirən səhnə sənəti növü. 
Bir aktyorun çıxışı ilə solo konsertlər дә ola 
bilər, Çıxışların qısalığına görə (10-15 
dəqiqə) estrada kiçik formalar sənəti hesab 
edilir. E. artistlərinin səhnə obrazları psixo- 
Гој) dərinliyi ilə seçilməsə də, bu ifalar, 
adətən, cazibədar, parlaq, mübaliğəli olur 
və maraqla izlənilir. 

Е. sənətinin tarixi gəzərgi aktyorların - 
Rusiyada skomoroxların, Fransada yonql- 
yerların, Almaniyada şpilmanların, Orta 
Asiyada dorvozların, məsxərəbazların və 
b.-nın tamaşaları ilə bağlıdır. Onların çı- 

xışları satirik səhnəciklərdən, rəqslərdən, 
ionqlyorluqdan, akrobatlıq və təlimdən 
ibarət idi. 16-17 əsrlərdə bu sənət xalq 
gəzintiləri zamanı yarmarka meydanla- 
rında, balaqanlarda yaşadılmışdır. 18 əsr- 
dən opera-balet və dram tamaşalarına 

ayrı-ayrı vokal, musiqi və rəqs fraqment- 
lərini ehtiva edən divertismentlər daxil 
edilirdi (sonralar divertismentlərə kupletlər 
oxumaq və ifa əlavə olunurdu), 18-19 
əsrlərdə geniş yayılmış xor kollektivləri 
tərkibində müğənnilər, rəqqaslar, komik 
duet ifaçıları, kupletçilər xüsusilə seçilir- 

dilər, 
18 əsrin əvvəlində İngiltərədə tama- 

şaları xırda pyes, oxuma, гәд, komik inter- 
mediyalardan ibarət müzik-hollar meydana 
gəlmişdi. 1890 ildə Londonda “Alqambra”, 
1904 ildə “Kolizey” müzik-holları yaran- 

mışdı, Bu forma dünyanın bir çox ölkəsin- 
də yayılmışdı. 18 əsrin sonu — 19 əsrin 
əvvəlində Fransada yarmarka teatrlarının 
səhnəsində folklor əsaslı aktual satirik mah- 
nı və kupletlər məharətlə ifa olunurdu. 80- 
90 illərdə kafe-konsertlər Almaniyada, 

Danimarkada, Belçikada və Avropanın 
başqa ölkələrində yayılmışdı. Almaniyada 
əsas diqqət rəqs sənəti (çox vaxt qadın an- 
sambllarının çıxışı) və sirk nömrələrinə yö- 
nəlmişdi. Eksentrik çıxışlar (İsveçrə klounu 
Qrok və b.) daha populyar idi, 

19 əsrin 80-ci illərindən Fransada ka- 
barelər yaranır, burada parodiyalar, günlə 
səsləşən mahnılar, şeirlər, satirik səhnə- 
ciklər, rəqs nömrələri ifa edən şairlərin, 
müsiqiçilərin, aktyorların improvizasiya 
olunmuş tamaşaları verilirdi: çıxışçıları 

elan edən və tamaşaçılarla ünsiyyət quran 
konferansye meydana gəlir. Rusiyada ilk 
kabarelər 1908 ildə Moskvada (“Yarasa”) 
və Peterburqda ("Əyri güzgü”) açılmışdır. 

Azərb.-da estrada sənətinin mənşəyi 

qaravəlli tamaşaları, aşıq sənəti, kəndirbaz 
və meyxanaçıların çıxışları, xalq tamaşaları 

ilə bağlıdır. 1901 ildə Azərb.-da ilk “Şərq 
konserti” təşkil edilmiş, konsertdə xanən- 
dələr, aşıqlar, ork. və xor çıxış etmiş, 
musiqili tamaşa göstərilmişdir. E. sənəti 
professional yaradıcılıq növü kimi 1920 
ildən təşəkkül tapmışdır. Bakı Azad Tən- 

qid-Təbliğ Teatrının yaradılması E. sənəti- 

nin inkişafında mühüm rol oynadı. Teatrda 

miniatür tamaşalar, kiçikhəcmli əsərlər 

nümayiş etdirilirdi. Burada aktyorlardan 
H.Abbasov, S.Ruhulla, M.Əliyev, M. Kazı- 

movski, Ə. Ağdamski və b. fəaliyyət ҝӧв- 
tərirdi. Bədii qiraət E. sənətinin geniş 
yayılmış növlərindəndir. Aktyorlardan Ka- 
zim Ziya, R.Əlqanlı, Ə.Ələkbərov, H.Sala- 
yev, M.Cənizadə, Ə.Zeynalov, H.Əbluc, 
M.Sadıqova, Н.Тигаһоу, Ə.Yusifqızı, 
M.Mirzəyev, S.Rzayev, İ.Əsgərov və b. 
bədii qiraət ustaları idi. Satirik-yumoristik 

düetlər, siyasi satira, kütləvi mahnı yanrı 
geniş yayılmışdı. 1938 ildə yaradılmış 
“Sirk səhnədə” estrada proqramında kup- 
letçilər Yusif və Yunis Ağayevlər çıxış edir 
və rəqs nömrələri ifa olunurdu. 1941 ildə 
Azərb, Dövlət Caz Ork.-nin (bədii rəhbəri 

Niyazi, musiqi rəhbəri T.Quliyev) yaradıl- 
ması estrada sənətinin inkişafı üçün geniş 
imkanlar açdı. 

İkinci dünya müharibəsi (1939-45) 
illərində Azərb. estrada artistləri cəbhələrdə 
konsertlərlə çıxış edirdilər. 50-60-cı illərdə 
yeni estrada kollektivləri yaradıldı. 1956 
ildə R.Hacıyev Azərb. Dövlət Estrada 
Ork.-ini təşkil etdi. 1957 ildə T.Əhmədo- 
vun rəhbərliyi ilə “Biz Bakıdanıq” estrada 
kollektivi fəaliyyətə başladı. 1960 ildə 
Azərb. Televiziyası və Radiosunun Estrada 
Ork. (bədii rəhbəri və baş diriğoru Т.Әһ- 
mədov) fəaliyyətə başladı. 1975 ildə Azərb. 
Dövlət Estrada-Simfonik Ork. quruldu 
(solist və bədii rəhbəri M.Maqomayev), 

Azərb, caz musiqisinin inkişafında bəstəkar 
və pianoçu V.Müstafazadənin müstəsna 
rolu olmuşdur. Onun yaradıcılığında caz 
ritmləri ilə xalq musiqisi, xüsusilə muğam 
sənətinin sintezi orifinal şəkildə səslənmiş- 
dir. Resp.-da Azərb. Radio və Televiziyası 

Estrada-Simfonik Ork., müxtəlif vokal- 
instrumental ansambllar da fəaliyyət gös- 
lərir, 

2) Konsert zalında artistlərin çıxışı üçün 
nəzərdə: tutulmuş səhnə, 

ESTRADA PALMA Tomas (9.7.1835 - 
4.11.1908) — Kuba siyasi xadimi. Sevilya 
un-tində hüquq təhsili almışdır. Kubanın 
istiqlaliyyəti uğrunda İspaniyaya qarşı 
Onillik müharibənin (1868-78) iştirakçısı 
olmuşdur. 1877 ildə əsir düşmüş, Kubanın 
azadlığından sonra Hondurasda, sonra 
ABŞ-da yaşamışdır. 1895-98 illər milli 
azadlıq üsyanı zamını Kuba üsyançı hö- 
kumətinin ABŞ-dakı nümayəndəsi idi 
X.Marinin ölümündən (1895, may) sonra 
Kuba inqilab partiyasının (KİP, 1892 ildə 
ABŞ-da yaradılmışdır) rəhbəri olmuşdur. 
1898 ildə KİP və Kuba azadlıq partiyasını 
buraxmış, bununla da ABŞ-ın Kubaya mü- 
daxiləsi (1898-1902) üçün şərnit yarat 
mişdir. ABŞ Kuba üzərində nəzarətini 

bərqərar etdikdən sonra müstəqil Kubanın 
ilk prezidenti (1902-06) seçilmişdir. Ame- 
fikapərəst siyasət yürütmüş, “Platt düzəlişi 
daxil olduğu Daimi müqaviləni (1903) və s. 

qeyri-bərabər sazişləri imzalamışdır. 1906 
ildə liberalların üsyanı baş verəndə Va: 

şinqtondan yardım istəmiş, nəticədə Kuba 
yenidən ABŞ tərəfindən işğal edilmişdir 
(1906-09). 
ESTRADA DOKTRİNASI - 1930 ildə 
Meksika xarici işlər naziri X.Estrada 

tərəfindən yeni hökumətlərin tanınması ilə 
bağlı irəli sürülmüş siyasi doktrina. Tobara 
doktrinasının əksinə olaraq, E.d.-na g гә, 
yeni hökumət hakimiyyətə konstitusiyadan 

kənar yollarla gəlmişsə belə, xarici döv- 
lələr tərəfindən xüsusi tanınma aktına 

ehtiyacı yoxdur, Estrada tanınma hüququn- 
dan sui-istifadəni və daxili işlərə müdaxi. 
ləni pisləyirdi. E.d. ilk növbədə ABŞ-ın 

Meksika və digər Latın Amerikası dövlət- 
lərinin daxili işlərinə qarışmasına qarşı 
yönəlmişdi. 
ESTRADA ORKESTRİ - estrada və caz 

musiqisini ifa edən musiqiçilər kollektivi 
Е.о. simli, nəfəs, klavişli, zərb və elektrik 

musiqi alətlərindən ibarətdir. 15-dən 30-а 
qədər və daha çox alətdən ibarətdir (4 və ya 
5 saksofon, 3 truba, 3 trombon, fp., gitara 

və zərb alətləri). Repertuardan asılı olaraq 
ork.-ə simli alətlər qrupu, qoboy, faqot və 
ханогпа əlavə edilir. E.o.-ləri 20 əsrin 20- 
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ci illərinin əvvəlində ABŞ-da, sonralar: 
Avropada yaranmışdır. E.o.-nin sələfi olan 
simfocaz 20 əsrin 20-ci illərində ABŞ-da 
təşəkkül tapmış və populyar-əyləndirici, 
rəqs-caz musiqisini ifa edən konsert üslu- 
bunu meydana gətirmişdir. Rusiyada L.Tep- 
litskinin simfocaz ork. ("Konsert caz- 
bandı”, 1927), V.Knuş, kinin rəhbərliyi 

ilə Dövlət Caz Ork. (1937) məşhurlaşmışdı 
“Estrada-simfonik orkestri” adı 1954 ildə 
Rusiyada işlədilmişdir. 1945 ildə Y.Silant- 
yevin rəhbərliyi altında çıxış edən E.o. be- 
lə adlanırdı. Azərb.-da ilk E.o, 1960 ildə 
Azərb. Televiziya və Radiosunun nəzdin- 
dən yaradıldı. 1975 ildə Azərb. Dövlət 

Esti Simfonik Örk. təşkil edildi (solist 

və bədii rəhbəri M.Maqomayev). Resp.-da 
Azərb. Radio və Televiziyasının Estrada- 
Simfonik Ork. fəaliyyət göstərir: 
ESTRADİÖL 
bində olan, estrogen qrupundan hormon, 

follikul mayesinin tərki- 

paniyada 1-ci yer) və donuzçuluqdur (do- 
nuzların 5089-i İberiya növündəndir). Qa- 
ramalın yetişdirilməsi üzrə 3-cü yeri tutur. 
Arıçılıq inkişaf etmişdir. Paxlalı bitkilər, 
buğda, qarğıdalı və suvarılan torpaqlarda 
(Badahos əyaləti) çəltik əkilir. Texniki 
bitkilərdən ən mühümü tütündür. Zeytun, 
üzüm, pambıq becərilir, mantar ağacının 
qabığı yığılır. Becərilən tomaq sahələri 1,2 
min. ha, meşələr isə 2,7 Ла təşkil edir. 
Şərabçılıq iqtisadiyyatın əsas sahələrindən 
biridir. E. Badahos əyalətində yerləşən 90: 
min /a-dan artıq üzüm bağlarına malikdir. 
Vil. şərab istehsalı üzrə İspaniyada 2-ci 
yerdədir. Əlvan metallar və fosforitlər hasil 
edilir. Yeyinti və kimya sənayesi inkişaf 
etmişdir. İspaniyada qranit hasilatı üzrə 2- 
ci, şist hasilatı üzrə isə 3-cü regiondur. 
ESTRİÖL, Ci,H:.0) – ikinci dərəcəli qa- 
din cinsiyyət hormonu. 
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HO? S? Qadınların yumurtalıqlarının follikulyar 

aparatında hazırlanır. Az miqdarda isə hər 
СуН:О,, rəngsiz prizmatik kristal, çiki cinsin böyrəküstü vəzisinin qabığında 

176-178"C, suda pis, üzvi həlledicilərdə və və kişilərin xayasında yaranır, Kimyəvi 
qələvi məhlullarında yaxşı həll olur, Optik qurluşuna görə Е. steroid hormondur. Е 
aktivdir (ајр = 81), İlk dəfə 1935 ildə insan orqanizmində olan üç təbii estrogen- 
amerikalı biokimyaçı E.Doyzi donuzun 
yumurtalığından ayırmışdır. Digər estro- 
genlərlə müqayisədə E. olduqca yüksək fi- 
zioloyi aktivliyə malikdir. Qadın cinsiyyət 
orqanlarını və ikincili cinsi əlamətlərin in: 

kişafını, ovulyasiyanın dövri baş verməsini, 
uşaqlığın selikli qişasının böyüməsini və 
onun yumurtanı qəbul etməsinə hazırlığı 
təmin edir, heyvanlarda çərəaxıtmaya sə- 
bəb olur, Kimyəvi tərkibinə görə steroid- 
lərə aiddir. Müalicə məqsədi üçün sintez 
yolu ilə alınır, Estrogen maddələrdə olanı 
bütün biol. və müalicəvi xassələrə malikdir. 
Tibb praktikasında E, yumurtalıqların funk- 
siyalarındakı çatışmazlıq (aybaşının olma- 
masi, yaxud pozulması, cinsiyyət orqan- 

larinin və süd vəzilərinin tam inkişaf etmə- 
məsi, klimaks və s.) zamanı tətbiq edilir. Е. 
efirləri ləng sorulur, orqanizmdə az parça- 

lanır və ya ləng çıxır, ona görə də uzun- 
müddətli təsir göstərir. 
ESTREMADÜRA - İspaniyanın q.-ində, 
Taxo və Qvadiana çayları hövzələrində 
muxtar vil. Sah. 41,6 min Хән?. Əh. 1, min. 
(2017). İnz. m. Merida ş.-dir. İqtisadiyyatın 

əsasını kit, təşkil edir. Təsərrüfatın əsas 
sahələri qoyunçuluq (əsasən, merinos: İs- 

108 

lərdən (estradiol, estron və estriol) ən qısa 
yarımxaricolma dövrünə və ən az biololi 
aktivliyə malik olanıdır. Bununla bərabər, 

Е. hamiləlik zamanı uşaqlığın böyümə və 
inkişaf proseslərində mühüm rol oynayır, 
belə ki, döl cifti çox böyük miqdarda Е. 

istehsal edir (sonradan isə dölün qara ciyəri 
də Е. hazırlayır). Hamiləlikdənkənar dövr- 

də Е. hormonu qadın orqanizmində çox az 
konsentrasiyada olur. E. uşaqlığın damar- 
larında qan cərəyanını yaxşılaşdırır, onların 
müqavimətini azaldır və dölün yetkinləş- 
məsi vaxtı süd vəziləri axacaqlarının inki- 
şafinı təmin edir. Qan zərdabında E.-un 

analizi (sərbəst E.) həkimə ana bətnində 
dölün inkişafında pozuntuların olma eh- 
timalı haqqında mühakimə yürütməyə im- 
kan verir. E. bəzi bitkilərin (buğda, söyüd 
və s.) meyvələrində, çiçəklərində tapıl- 
mişdir. Onun yem bitkilərində çox olması 
bəzən heyvanın xəstələnməsinə və süd sa- 
фитииз azalmasına səbəb olur, 
ESTROGENLƏR (yun. olorpoç-- canlılıq 
və parlaqlıq = gen) – qadınlarda, əsasən, 
yumurtalıqların follikulyar aparatının is- 
fehsal etdiyi steroid qadın cinsiyyət hor- 
monları yarımsinfinin ümumiləşdirilmiş 

adı. E.-i həmçinin az miqdarda kişi 
və hər iki cinsin böyrəküstü vəzisi qal 
da istehsal edir. İnsanda üç tip E. . 
estradiol, estriol və estron. Onlar 
nizmdə mürəkkəb fermentativ reaksiya ilə 
androgenlərdən əmələ gəlir. Estradiol tes- 
tosterondan, estron isə aromataza fer. 
mentinin təsiri ilə androstendiondan əmələ 

Estron estradiola nisbətən daha zəif: 
təsirlidir və menopauzadan sonra onun 
səviyyəsi estradioldan üstün olur. 

“Estrogenler” adı bu hormonların dişi 
məməli heyvanlarda proliferasiya, buynuz. 
maddəsi əmələ gətirmə, balalıq yolu epi. 

telisinin qismən qopmasına və balalıq 
yolunun qopmuş cpitelisinin erkəkləri cəlb 
edən spesifik iyli maddələrin (feromonlar) 
ifrazına səbəb olması qabiliyyəti ilə əla- 
qədar əmələ gəlmişdir. Qadınlarda E, fizio- 
loği konsentrasiyada uşaqlıq yolu seliyinin 
sekresiyasını, uşaqlıq yolu epitelisi hü. 
ceyrələrinin artmasını və fərqlənməsini 

gücləndirir, lakin bu, dişi məməli heyvanlar 
üçün balalıq yolu epitelisinin buynuzlaş- 
ması və dəyişməsi fenomeni qədər xarak- 
terik deyil. Eyni zamanda E.-in yüksək 
konsentrasiyası zamanı qadınlarda da uşaq- 
liq yolu epitelisinin qismən buynuzlaşma 
və qopma meyli müşahidə oluna bilər 
(adətən makroskopik görünmür, ancaq 
uşaqlıq yolundan götürülmüş yaxmada 
mikroskop altında müşahidə olunur). Е. 
hədəf orqanların hüceyrələrində spesifik 
reseptorlarla komplekslər əmələ gətirir: 
(müxtəlif orqanlarda — uşaqlıqda, uşaqlıq 
yolunda, sidik kanalında, süd vəzisində, 
qara ciyərdə, hipotalamusda, hipofizdə aş- 
kar edilir). Liqand-reseptor kompleksi ge- 
nom estrogen-effektor elementi və mRNT, 
zülalların, sitokinlərin azad olmasını və: 
böyümə amillərinin sintezini təmin edən: 
spesifik hüceyrədaxili zülallarla bir-birinə 
təsir edir. E. orqanizmə güclü qadın əla- 
mətləri qazandırır. Onlar uşaqlığın, uşaqlıq: 
borularının, uşaqlıq yolunun, süd vəziləri 
stromasının və axacaqlarının inkişafını, döş 
giləsi və cinsiyyət orqanları nahiyəsinin: 
piqmentləşməsini, qadın tipinə aid ikincili: 
cinsi əlamətlərin formalaşmasını, böyü- 
məni və uzun borulu sümüklərin epifiz- 
lərinin bağlanmasını stimullaşdırır. Uşaq- 
lığın daxili selikli qişasının vaxtında qop- 
masını və düzgün qanaxmanı təmin edir, 
daha böyük konsentrasiyalarda uşaqlığın 
daxili qişasının hiperplaziyasını və kistoz- 
vəzili degenerasiyasını törədir, laktasiyanı: 
və sümük toxuması sorulmasını dayandırır, 
bir sıra nəql. zülallarının, fibrinogenin sin- 
tezini stimullaşdırır. Prokoaqulyant təsiri 
göstərir, qara ciyərdə qanın laxtalanmasının 

sintezini təmin edir, antitrombin III kon- 
sentrasiyasını azaldır. E. qanda tiroksinin, 
dəmirin, misin konsentrasiyasını artırır. 
Antiaterosklerotik təsir göstərir. E. resep- 
totların progestinə qarşı həssaslığını, saya 
əzələlərin tonusunun simpatik requlyasi- 
yasını dəyişdirir. damardaxili mayenin to- 
xumalara keçməsinə təkan verir, natriumun 
və suyun kompensator saxlanmasını törə- 
dir. Menopauzadan sonra qadınların or- 
qanizmində az miqdarda E. əmələ gəlir. 
E--in miqdarının azalması çox qadınlarda 
dümarhərəki və temp-r tənzimlənməsinin 
qeyri-sabitliyi, yuxu pozulmaları, həmçinin 
sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının şid- 
dətlənən atrofiyası ilə müşayiət olunur. 
Menopauzadan sonrakı dövrdə qadınlarda 
E--in defisiti nəticəsində osteoporoz (əsa- 
sən, onurğa sütununda) inkişaf edir. 
ESTRÖN, follikulin, С.уН:.0, - əhə- 
miyyətinə görə estradioldan sonra ikinci 

qadın cinsiyyət hormonu. 

Hö 

Qadınlarda yumurtalıqların follikulyar 
aparatında hasil edilir. Həmçinin az miq- 
darda hər iki cinsin böyrəküstü vəzisinin 
qabıq maddəsində və kişilərin xayalarında 
istehsal olunur. E. kimyəvi qurluşuna görə 

steroid hormondur, androstendiondan və 
progesteron törəmələrindən sintez edilir, 
Reaksiya testosteronun estradiola çevril- 

məsi kimidir. Qara ciyərdə və periferik 
toxumalarda estradiol E.-a və əksinə, Коп- 
versiya olunmaq qabiliyyətinə malikdir. E. 
estradiola nisbətən 4-6 dəfə az aktivdir. 
Estradiol və E.-un fizioloyi rolu müxtəlif 
ola bilər, bununla əlaqədar onlar estrogen 
reseptorların El və E2 yarımtipləri ilə 
müxtəlif halda əlaqəyə girir. 
ESTRUP Yakob Bryonnum Skayenius 
(16.4.1825, Soryo — 24.12.1913, Kunqs- 
dalın yaxınlığı) – Danimarka siyasi və 
dövlət xadimi. 1854–55 illərdə folkstinqin, 
1864 ildən (fasilələrlə) landstinqin deputatı 
olmuşdur, 1865-69 illərdə daxili işlər 
naziri, 1875-94 illərdə baş nazir və maliyyə 

naziri vəzifələrində çalışmışdır. Sağ müha- 
fizəkar qüvvələrin (Höyre partiyası) lideri 
olan E. “Danimarka Bismarkı” ləqəbini 
almışdır. E.-un idarəçili vründə hakim 
Höyre partiyası ilə müxalif Venstre par- 
tiyası arasında kəskin qarşıdurma yaşan- 
mişdir, Venstrenin nümayəndələri tərəfin- 

dən dövlət büdcəsinin dəfələrlə qəbul edil- 
məməsinə cavab kimi E. formal olaraq 

parlamentin təsdiqini tələb etməyən mü- 
vəqqəti maliyyə qanunları təcrübəsinə (ilk 
dəfə 1877 ildə) əsaslandı, bu, vergilərin 
artmasına, 80-ci illər-90-cı illərin əvvəllə- 
rində siyasi mühitin gərginləşməsinə və 
kəndli həyəcanlarına səbəb oldu. Höyrenin 
mötədil qruplaşması ilə Venstrenin sağ 

qanadı arasında kompromis E.-un istefasına 
gətirib çıxartdı. 

ESTRUS - bax Hörrəyəgəlmə, 
ESTUARİ (lat. aestuarium - su basmış çay 
mənsəbi) — dənizə tərəf qıf şəklində geniş 
açılmış çay mənsəbi. E. çayın töküldüyü 

yerdə dəniz səviyyəsinin qalxması, qa- 
barma-çəkilmə və ya dəniz axınlarının ça- 
yın gətirdiyi materialları yuyub aparması 
ilə əlaqədar əmələ gəlir. Yenisey, Temza, 
Müq. Lavrenti və s. çayların mənsəbi E. 
tiplidir. 
EŞAFÖT (fr. öchafaud - taxta meydança) 
– üzərində qətl, rüsvayçı cəza tədbirləri 
və s, həyata keçirilən taxta meydança. Orta 
əsrlərdə geniş yayılmışdı. Bir sıra ölkələrdə 
(Fransa, Rusiya və s.) 19 əsrin sonunadək 

mövcud idi. 
EŞELÖN (fr. öchelon – pillə: bölüşdürmə, 
düzmə) - 1) döyüş nizamının dərininə 
bölünmüş hissəsi və ya qoşun dəstələri 
(hərəkət zamanı). 2) Hərbi strategiyada – 
müharibənin gedişində dövlətin ardıcıllıqla 
cəbhəboyu düzülən silahlı qüvvələrinin 
növbəti qruplaşması. 3) Hərbi hissələrin 
daşınmasında daşınma vahidi (diy. qatarı, 
avtomobil dəstəsi, təyyarə qrupu və s.). 
EŞERİXİOZ - bağırsaq çöpü Escherichia 
coli və bəzən digər eşerixiyaların (E. fer- 
gusoni, E. paracoli, Е. hermannii, E. vul- 
neris) törətdiyi bağırsaq infeksiyaları qru- 
punun ümumi adı. Bağırsaq: çöplərinin 

patogen və qeyri-patogen ştamları vardır. 

Onlar arasında morfoloyi cəhətdən fərq 
yoxdur və səthlərindəki müəyyən anti- 
genlərlə fərqlənirlər. Antigenlərin struk- 
turuna görə əsas beş qrup patogen eşe- 
rixiyalar müəyyən edilir: enteropatogen - 
uşaqlarda diareya törədir, patogenezi bak- 
teriyaların bağırsaq epitelisinə yapışmaq və 
mikroxovları zədələmək qabiliyyəti ilə 
şərtlənir, enteroinvaziv – yoğun bağırsağın 
selikli qişasının iltihabını törədir, x: 
lərinə görə şigellərlə oxşardır: enterotok- 
sigen — vəbayabənzər diareya törədir, 
strukturuna görə vəba vibrionlarının tok- 

sininə oxşar davamlı enterotoksin hasil 

edir: enterohemorragik — hemorragik dia- 
reya törədir, dizenteriya toksininin eyni 
olan sitotoksin əmələ gətirir, enteroadgeziv 
- bağırsaq divarının selikli qişasına və ör- 
tüyünə yapışaraq sorulmanı pozur, 

Klinikası Kliniki mənzərəsinə görə 
üç cür E. ayırd edilir: bağırsaq, bağırsaq- 
dankənar və septik. Bağırsaq E.-larından 
enterotoksigen ştamlarla törənən E. - aydın 

intoksikasiya sindromu olmadan nazik ba- 
ğırsaqların zədələnməsi ilə gedən vəbaya- 
bənzər kəskin bağırsaq diareya infeksiya- 
sidir, Xəstəlik turistlərin diareyası adlanan 
əsas nozoloyi formadır. İnkubasiya dövrü 
16-72 saatdır. Kəskin başlayır və xəstələr 
ümumi zəiflik, başgicəllənmə hiss edirlər. 
Bədən temp-ru normal və ya subfebril olur. 
Eyni zamanda qarında sancı xarakterli 
yayılmış ağrılar baş verir. Bütün xəstələrdə 
tez-tez, duru, çoxlu defekasiya meydana 
çıxır və tezliklə o, nəcissiz, sulu, üfunət 
iysiz olur, Bəzi xəstələri ürəkbulanma və 
əvvəlcə yeyilmiş qida, sonra isə bulanıq 

ağımtıl maye ilə təkrar qusmalar narahat 
edir, Qarın köpmüş, palpasiya zamanı az 
ağrılı olur, güclü şırıltı müəyyən edilir, yo- 
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ün bağırsaq dəyişmir. Xəstəlik həm ağır, 
həmdə yüngül gedişli ola bilir. Vəziyyətin 
ağırlığı susuzlaşmanın dərəcəsi ilə müəy- 
yən edilir. Bəzən xəstəlik ildırım sürətli və 
tez eksikozun inkişaf etməsi ilə keçir. 

Enteroinvaziv bağırsaq çöpləri ilə tö- 

rənən Е. ümumi intoksikasiya və başlıca 
olaraq, yoğun bağırsağın zədələnməsi: 
simptomları ilə keçən kəskin bağırsaq in- 
feksiyasıdır. İnkubasiya dövrü 6-48 saat-- 
dir. Ümumi toksikoz əlamətləri — üşütmə, 
ümumi zəiflik, əzginlik, baş ağrısı, işta- 
hanın azalması fonunda təzahür edir, ətraf 
əzələlərində ağrılar müşahidə olunur, lakin 
xəstələrin çoxunda xəstəliyin gedişində 
əhval nisbətən yaxşı qalır. Bədən temp-ru: 
xəstələrin əksəriyyətində normal, yaxud 
subfebril, pasiyentlərin 1/4-də 38-39"C, 
ancaq 1096-дә 392 С-дәп yüksək olur. Xəs- 
təlik başladıqdan bir neçə saat sonra mədə- 
bağırsaq traktının zədələnmə simptomları 
meydana çıxır. Başlanğıcda qısa sulu dia- 
reya kolitik sindromla əvəzlənir. Qarında 
ağrılar, əsasən, qarnın aşağı hissəsində 
lokallaşır və yalançı defekasiya istəmə hissi 
ilə müşayiət olunur. Defekasiya gün ər- 
zində 10 dəfəyə qədər, bəzən daha çox olur, 
nəcis horrayabənzər və ya duru konsisten- 

siyalı, selikli, bəzən isə qan qarışmış gəlir. 
Xəstəliyin daha ağır gedişi zamanı bağırsaq 
ifrazatı nəcis xarakterini itirir, selikdən və 
qandan ibarət olur. Xəstəliyin qızğın vax- 
ипда xəstənin obyektiv müayinəsi zamanı 
yoğun bağırsağın distal şöbəsində, yaxud 
bütün sahəsində spazma, bərkimə və ağrılı 
hal qeyd edilir. Qara ciyər və dalaq böyü- 
mür. Rektoromanoskopiya zamanı kataral, 
mdir hallarda kataral-hemorragik və ya 
kataral-eroziv proktosiqmoidit aşkar edilir. 
Xəstəlik qısamüddətli və xoş gedişli olması 
ilə səciyyələnir. Qızdırma 1-2 gün, bəzən 

n olur. 1-2 gündən sonra nəcis for- 
malaşır və patoloyi qatışıqlar olmur. Palpa- 
siya zamanı yoğun bağırsağın spazma və: 
ağrısı çox hallarda xəstəliyin 5-7-ci günü 
çəkilir. Yoğun bağırsağın selikli qişasının 
tam bəmusi xəstəliyin 7-10-cu günlərində 
baş verir. 

Bağırsaqdankənar E. normada 
bağırsaqda çoxlu miqdarda toplanan eşe- 
rixiyaların qeyri-patogen olmasına baxma- 
yaraq, onlar digər orqanlara və ya insan 
bədəni boşluqlarına düşdükdə patologiya 
inkişafına səbəb ola bilər. Əgər bakteriya 
qarın boşluğuna düşərsə, peritonit baş verə 
bilər. Qadınlarda uşaqliq yoluna düşən və 
artıb çoxalan bakteriya kolpit törədə və ya 
onu ağırlaşdıra bilər. Belə hallarda müa- 
licəyə antibiotiklərin tətbiq edilməsi elə 
daxil edilməlidir ki, bağırsağın normal mik- 
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robiotasını məhv: 

şəxslərdə pnevmoniya, pi 
git, sepsis yaranması ehtimalı var. 
nin streptomisin və ya gentamisin kimi 
antibiotiklərə qarşı çox həssas olmasına 
baxmayaraq, o tez bir zamanda dərman 
davamlılığı qazana bilir. 

Septik E. həm patogen, həm дә şərti 
patogen eşerixiyalarla törənir. Uşaqlarda 
enteropatogen bağırsaq çöpləri ilə törənən 
E.-lar müxtəlif ağırlıqlı enteritlər, enteroko- 
litlər, yenidoğulmuşlarda və yarımçıq do- 
ğulmuş uşaqlarda isə həm də septik forma: 
şəklində keçir. Uşaqlarda xəstəliyin septik 
forması ümumi intoksikasiyanın aydın 

simptomları, bədən temp-runun yüksəlmə- 
si, iştahanın tam olmaması, gəyirmə, qus- 
ma, çoxlu irinli ocaqların əmələ gəlməsi il 
davam edir. Bununla bərabər, bağırsaq sin- 
dromu özünü az göstərə bilər. 

Müalicəsi. Uşaqlarda E.-un vəba- 
yabənzər gedişində əsas müalicəvi tədbir 

su-elektrolit balansının bərpa edilməsidir. 
O, ağızdan qlükoza-elektrolit məhlulu içir- 
məklə, ağır hallarda isə poliion məhlullarını 
venadaxili yeritməklə rehidratasiya olunur, 
Xəstəyə həmçinin bağırsaq antiseptikləri 
(nitrofuran preparatları, oksixinolinlər) tə- 
yin edilir. 

Dizenteriyayabənzər E.-lu xəstələrin 
müalicə prinsipləri və üsulları bakterial 
dizenteriyada olduğu kimidir. Elə bu prin- 
sipdən turistlərin diareyası zamanı da 
istifadə olunur. 

Enteropatogen E.-un müalicəsində ba- 
ğırsaq antiseptikləri, ağır hallarda antibio- 
tiklər (polimiksin, aminoqlikozidlər, III 
nəsl sefalosporinlər, rifakol, ftorxinolonlar, 
kanamisin) işlədilir. Patogenetik müalicə 

osmotik hipofermentativ diareyanın müali- 
cəsində istifadə olunduğu kimidir. Xəstəli- 
yin ağır formasının (xüsusən stasionara gec 
daxil olduqda) müalicəsi trofik (zülal) 
çatışmazlığın ola bilməsi və qan plazma- 
sında albuminin azalması nəzərə alınmaqla 
aparılır. 

Enteropatogen E.-lu xəstələrin müali- 

cəsinə etiotrop dərmanlar və təsirli patoge- 
netik müalicə daxil edilir. Etiotrop müali- 
cədə yüngül hallarda bağırsaq antiseptik- 
ləri, ağır hallarda — fiorxinolonlar, İl nəsl 
sefalosporinlər, rifakol verilir. Patogenetik 
müalicədə xəstəliyin ağır formalarında 
qlükokortikosteroidlərin yüksək dozası 

(prednizolon, gündə 200 nq), plazmaferez, 
hemodializ istifadə olunur, Septik formala- 
rın müalicəsi sepsisin müalicəsində olan 
ümumi prinsiplərlə aparılır. 

Profilaktikası infeksiyanın bu və 

ç i 
inqilabı gedişində ləğv edilmişdir. 
EŞİKAĞASI, eşikağasıbaşı- 15-19 
əsrin əvvəllərində Azərb.-da о 
muş vəzifə. Səfəvilər dövründə E. sar 
məclis, toy və mərasimlərin keçiril 
elçi və qonaqların qəbul edilməsinə, Хал. 
ајаг dövründə isə xanlığın daxili işlərinə, 

ictimai tikintilərə, xan malikanəsinin idarə 
olunmasına və s, nəzarət edirdi. Azərb, şiri 
Molla Pənah Vaqif bir müddət Qarabağ 
xanlığının Е, olmuşdur. 
EŞİTMƏ - insan və heyvan orqanizmində: 
səs dalğalarının qəbulunu təmin edən 
funksiya: eşitmə sistemini və ya eşitmə 
analizatorunu təşkil edən mexaniki, resep- 
tor və sinir strukturlarının fəaliyyəti ilə 
reallaşır. Səsin təsiri zamanı insanda səs 

siqnalları parametrlərini əks etdirən spe- 
sifik hissiyyat baş verir (məs., səs dalğa- 
larının intensivliyi və ya tezliyi səsin 
gurluğu, yaxud ucalığı kimi qəbul olunur). 

Təkamül prosesində formalaşmış E. sis- 
temi ilk dəfə həşəratlarda meydana gəlmiş- 
dir, bütün onurğalılarda var və ən çöx 
məməlilərdə inkişaf etmişdir. Səs dalğaları 
xarici qulaq keçəcəyindən (xarici qulaq 
dan) ötərək rəbil pərdəsində titrəyiş törədir, 
sonra özaralarında birləşən E. sümüklərinə: 
verilir (orta qulaq), Е. sümükləri isə daxili 
qulaqdakı maye mühiti (perilimfa və en- 
dolimfanı) ehtizaza gətirir. Törənən hidro- 
mexaniki ehtizazlar Korfi orqanının resep- 
torlarını qıcıqlandırır, bu isə öz növbəsində 
eşitmə siniri liflərinin induksiyasına səbəb 
olur. Yaranmış bioclektrik potensialları 
eşitmə sisteminin mərkəzi şöbələrinə ve- 
rilir. Səs siqnalları havadan əlavə, kəllə: 
sümükləri vasitəsilə də ötürülə bilər, 

E--nin qiymətləndirilməsi ya E. siste- 
minin bütövlükdə fəaliyyətinin (psixo- 
akustik üsullar, bu zaman səsin qavranması: 
danışığın başa düşülməsinə, orqanizmin 
hərəki, yaxud vegetativ reaksiyalarına gö- 
rə), ya da onun ayrı-ayrı şöbələrinin fəa- 

liyyətinin (E. sisteminin reseptor və sinir 
elementlərinin bioelektrik potensiallarının, 
onun reseptora qədərki mexaniki struktur- 
larının keçiricilik xarakteristikasının) müa- 

yinəsi ilə həyata keçirilir. E.-nin psixo- 
akustik üsulla müayinəsi zamanı E. həs- 
saslığı səsin minimal intensivliyi kimi (4) 

pazonu i əhəmiyyətli şəkildə 
fərqlənir (məs., balıqlarda 50-100 is — 3- 
5 (ин, delfinlərdə 100 hs — 200 khs), E.-nin 
fərqləndirmə imkanları E. tərəfindən dəyər- 
ləndirilə bilən hər hansı səs parametrinin 
minimal dəyişməsi ilə müəyyən edilən 
diferensial həddi (DH) ilə qiymətləndirilir. 
İnsanda (səs siqnallarının intensivliklərinin 
və tezliklərinin orta diapazonunda) DH 
intensivliyə görə 0,3-0,7 40-ә, tezliyə görə 
2-8 hs-ə bərabərdir. Səsin güclənməsi E.- 

imkanlarını artırır (DH-i 

azaldır), həmçinin bu, danışıq siqnallarının 
və musiqidə tonal intervalların qavranması 
zamanı meydana çıxır (insanın musiqi 
səslərinin mütləq hünd.-nü təyin etmək 
qabiliyyəti mütləq Е. adlanır), Е. vaxt 
keçdikcə səs siqnalları haqqında məlu- 
matları toplamaq qabiliyyəti kəsb edir, bu 
da səs siqnalları müddəti artdıqda (“kritik” 
qiymətin müəyyən həddinə qədər) Е. 
həddinin intensivliyinə və tezliyinə görə 
DH-nin azalması ilə özünü büruzə verir. 
Səslərin qavranması digər səslər olduqda 
pisləşə bilər (tam itənə qədər), Güclü səs- 
lərin uzünmüddətli təsiri zamanı Е. həs- 
saslığı azalır. E. həmçinin səs mənbəyinin 
məkandakı vəziyyətini təyin etməyə imkan 
yaradır, bu, bir qayda olaraq, E. sisteminin 
iki simmetrik yarımının qarşılıqlı təsiri 
ilə baş verir (bunaural effekt). Səs 
mənbəyinin başın orta xəttindən yerini 
dəyişməsində onun məkanda yerinin təyin 
edilməsinin başlıca parametrləri, əsasən, 
səs siqnallarının gəlməsinin vaxta və in- 
tensivliyə görə interaural (qulaqlararası) 
fərqidir. Bir sıra heyvanlar (yarasalar, 
delfinlər, bəzi quşlar) xüsusi E. növünə – 
exolokalizasiyaya malikdir. Bu, obyektin 
məkan vəziyyətini, onun formasını, ölçü- 
sünü, materialını heyvanın özündən şüa- 
lanan səs siqnallarının obyektdən əks 

verir. 
EŞİTMƏ BORUSU, Yevstax boru- 
su — təbil boşluğunu udlaqla birləşdirən 

bələrindəki neyronlar qrupunun arakəs- boru, İlk olaraq amfibiyalarda meydana 
mənin müəyyən sahələrilə əlaqədar oyan- gəlmişdir. Lakin quyruqsuzlurda və bəzi 
mailə nəticəsi və tezliyin müvəqqəti analizi digər amfibiyalarda, habelə sürünən amfis- 
prinsipinin əlavə olunması (siqnalların benlərdə E.b., həm də orta qulaq tamımilə 
dövriliyinin analizi) kimi baxırlar. Belə- yoxdur. Çox vaxt iki borunun deşiyi bir 
liklə, E. tezliyin həm spektral, həm də za- yerdə bitişmişdir (dilsiz amfibiyalarda və 
man üzrə analizini həyata keçirir. E. po- bəzi sürünənlərdə). İnsanda ilk dəfə 1564: 
zuntuları haqqında bax Xarlıq, Qulaq. ildə italyan həkimi və anatomu Yevstax 
EŞİTMƏ APARATLARI - eşitmə po- (B.Eustachio) tərəfindən ətraflı təsvir edil- 
zuntularının müxtəlif davamlı formalarında mişdir. E.b. uz. orta hesabla 30-40 mm, 
tibbi göstəriş əsasında istifadə olunan elek- diametri 2 mm olan cüt orqandır. Boru 
tron səsgücləndirən cihazlar, Müasir Е.а. üç vasitəsilə hava udlaqdan təbil boşluğuna 
əsas hissədən ibarət elektroakustik qur- keçir və orada hayanın təzyiqini ətraf mü- 
ğudur (səsi qəbul edən və onu elektrik hitdəki havanın təzyiqi ilə bərabər saxlayır, 
siqnalına çevirən = mikrofon, mikrofondan Bu, təbil pərdəsi rəqslərinin labirintə düz- 
siqnalı qəbul edən və sonra onu resiverə gün ötürülməsi üçün lazımdır. E.b. iri 
göndərən - gücləndirici və həqiqi resiver ilə birləşmiş sümük və qığırdaq hissədən 
(telefon)1. Səs siqnalını ötürmə üsuluna ibarətdir. Onların birləşən yerində boru 
görə Е.а. iki əsas kateqoriyaya bölünür: daha dardır. Borunun sümük hissəsi təbil 
sümük və hava keçiricili E.a., sümük ke- boşluğundakı dəlikdən başlayaraq, gicgah 
çiricili E.a. ancaq eşitmənin ağır pozun- sümüyünün əzələ-bonu kanalının aşağı- 
tuları zamanı cərrahi əməliyyat yolu ilə sinda daha çox hissəsini tutur. Sümük his- 
möhkəmləndirilir. Hava keçiricili E.a.-nı sənin davamını təşkil edən qığırdaq hissə 
həkim-surdoloq seçməli və kökləməli elastik qığırdaqdan əmələ gəlmişdir. Börü 
Konstruktiv istifadəsinə görə – qulaqarxası, burun-udlağın yan - lateral divarında udlaq 
qulaqiçi, cibdə gəzdirilən, çeşmək sağa- dəliyi ilə qurtarır. E.b.-nun selikli qişası 
nağında, baş sancağında, implantasiya olu- səyrici epiteli ilə örtülmüşdür və selik və- 
nan formada Е.а. var, QulaqarxasE.a. ziləri, boru badamcığı, limfa follikulları var- 
qulağın arxasında yerləşdirilir və elektro. dir, Bunlar udlaq dəliyi yaxınlığında çoxlu 
nika (gücləndirici, mikrofon və səsi yayan) miqdarda toplanmışdır (boru badamcığı), 
yerləşdirilən korpusdan ibarətdir. Güclən- Borunun qığırdaq hissəsinə yumşaq dama- 
dirilmiş və yeni şəklə salınmış səs təbil ğin əzələ lifləri bağlanmışdır ki, udqunma 
pərdəsinə qulaq içliyi vasitəsilə çatır. О, zamunı bu liflərin yığılması nəticəsində 
adətən, pasiyentin qulağının quruluşuna borunun deşiyi genişlənir və havanın təbil 
uyğun hazırlanır və fişiltini (akustik əks boşluğuna keçməsi təmin olunur, 
əlaqə effekti) lazımi qədər azaltmaq, E.a.- Eb, dil-udlaq sinirinin şaxəciyi ilə in- 
nın effektivliyini maks. dərəcəyə çatdır- nervasiya olunur. Adətən E.b.-nun iltihabı 
maq, habelə aparatı gəzdirərkən qulaqda təbil boşluğunun iltihabı ilə birlikdə baş 
narahatlığı aradan qaldırmaq üçündür. Qu- verir və tubootit (yevstaxitt) adlanır. Tu- 
Taqiçi E. a, fərdi hazırlanır. Belə ара: bootit kəskin və xroniki rinit, sinusit, 
ratların üstünlüyü onların nəzərə az çarp- angina, faringit zamunı iltihabi prosesin 
masıdır. burun boşluğundan və ya burun-udlaqdan 

Hazırda kiçikölçülü qulaqar- E.b--nun selikli qişasına keçməsi nəticə- 

xası E.a. daha kütləvi istifadədədir. Səs sində yaranır. 
keyfiyyətinə görə bunlar çox vaxt qulaq EŞİTMƏ HƏDDİ - insan qulağının səs 
daxili aparatlardan üstün olur və nəzərə dalğaları tezliyini qavradığı ən kiçik səs 

çarpmamasına görə də əlverişlidir. təzyiqi səviyyəsi. Səs təzyiqinin sıfir 

Son zamanlar RİC (Reciever in Chan- səviyyəsini 1 kis tezlikdə (müstəqil səs 
nel — Reciver Kanalda) texnologiyası ilə dalğaları üçün 2:10:5 N/m? və ya 2:10 gi 

ın 



EŞİTMƏ ORQANI 

dinlsm? qəbul edərək E 

Е.һ. 

Tanılır, sonra isə tədricən əvvəlki səviy 
qayıdır. Müxtəlif şəxslərdə və eyni bir 
şəxsdə müxtəlif: vaxtlarda E.h. yaşdan, 

ətdən, orqanizmin məşq 
etdirilməsindən asılı olaraq fərqlənə bilər. 
E.h.-nin ölçülməsi, adətən, aıdiometriya 

fizioloyi vəzi, 

üsulu ilə aparılır 
EŞİTMƏ ORQANI (organa andites) 
heyvanlarda və insanlarda səs da 
qəbul v 

əsl Е.о. var. Onların Е.о. alçaqtezlikli dia- 
pazonlu mexaniki vibrasiyalı səs dalğa- 
Тала qəbul edirlər. Quruda ya 

larda E.o. eşitmə sisteminin bir his 
əsidir. Məməlilərdə daha çox inkişaf et- 

mişdir. Xord: 

ayan onur- 

lardan balıqlarda və bir çox 
onur z heyvanda Е.о. primitiv quruluş- 
ludur, Onurğalı һеуу 

Е.о. müvazinət orqanı ilə birlikdə daxili 
larda və insanda 

qulaqda yerləşir, E.o.-nın reseptor aparatı 
lini dəyişmiş epiteli hüceyrələrindən 

lur. Üzərində eşitmə siniri- 
nin ucu olan bu hüceyrələr balıqlarda daxili 
qulaqda yerləşən irmi kisəciyin kiçik 

arı şəklindədir. Həmin çıxıntılar 

larında mürəkkəb dib quru о 
iluşlu ilbiz əmə lə gətirir. Quru onurğa: 

nçinin orta qı 
işdir. Orta qul: 
rinda, h laq da inkişaf 

n mexaniki sistemi 
mməldir. Bununla 

məlilərdə mürəkkəb difei 

unmüş mütəhərrik xarici qulaq sey 
ı meydana gəlir. Quru onurğalılarının 

sonradan su mühitində yaşamağa keçməsi 
ır xarici qulaq (balinakimilərdə, 
arda), bəzi hallarda isə orta qulaq 

Orta 
ması bəzi suda: 

delfinlərdə) reduksiya olunur. 

reduksiya о 
aşayanlar ( qsiz amfibiyalar) və 

Маг) üçün də xarakterikdir 
EŞİTMƏ SİNİRİ 
köhnəlmiş adı. 
EŞQİ (V 
2.10.18 

nənlər (i 
dəhliz-ilbiz sinirinin 

adə Seyid Məhəmməd Rza: 
37.1924, Tehran) 

iri, publisist. İlk təhsilini Həmə- 
ləmədan 

ız dilini öyrənmişdir. 
ana getmiş, 1910 ildə orada 

lunan “Siyasət” qəzetində dövlətin 
ətinə qarşı tənqidi məzmunlu şeir və 

lərlə çıxış etmişdir. 1914 ildə “Ruz- 
nameye-eşqi" ("Eşqinin qəzeti") adlı kiçik 

11 qəzet nəşr etdirməyə başlamış 
yalnız 3 nömrəsi çapdan çıxmışdır. Bir 

.-ni desibellərlə 

ökürlər. E.h. səsin tezliyindən asılıdır, Kü, 
və digər səs qıcıqlandırıcılarının təsiri 
zamanı həmin səs üçün E.h. artır, həm də 

in artmış qiyməti manc olan amilin 

təsiri kəsildikdən sonra bir müddət sax- 
ə dirilməsi” opera librettosunu da burada 

alarını 
aliz edən xüsusi orqan. Onur- 

ğasızlardan yalnız həşəratlarda (cücülərdə) 

müddət Türkiyədə mühacirətdə olmuş, 
İstanbul Darülfünunun sosial elmlər və 

əəfə fakültəsinin mühazirələrində azad 
dinləyici kimi iştirak etmişdir. İlk poetik 
əsərlərini İstanbulda yazmağa başlamış, 
Novruznamər əsərini və “İran şahlarının 

olarkən qələmə almışdır. 1918 ildə Həmə- 
dana qayıtmış, bir müddət sonra Tehrana 
getmişdir. 1921-24 illərdə Tehranda fas 
lələrlə “Qərineyi-bistom” ("İyirminci əsr") 
qəzetini çap etdirmişdir. Çap etdirdiyi kəs- 
kin tənqidi məzmunlu karikaturaya görə 
qəzet dövlət tərəfindən bağlanmış, bütün 
nüsxələri yığılmışdır. 1924 ilin 3 iyulunda 
Е. öz evində qətlə yetirilmişdir. E. İranda 

inqilabi ruhlu poeziyanın yaranması və 
formalaşmasında iştirak edən yenilikçi şair 
olmuşdur, Şeirlərin, “Qurbanəli Kaşani”, 

“Cəmşidi-nakam”, “Həlvaül-füqəra” dram 

əsərlərinin müəllifidir. Sağlığında kitabı 
olunmayan E.-nin əsərləri ilk dəfə 

ildə “Seçilmiş əsərlər” adı ilə çap 
edilmişdir. Şeirləri Azərb. dilinə tərcümə 
olunmuşdur. 

nə, 
19. 

Əsərləri: Seçilmiş əsərlər, В, 1947 
EŞMƏ - əyirmədə ilkin ipliyin formalaş- 
dırılması zamanı nazik lif dəstəsinin sıx- 
laşdırılması üsulu. Aparatla əyirmə siste- 
mində darama aparatından alınan daran- 
miş lay bölücü qayışlar vasitəsilə lentlərə 
(zolaqlara) bölünür. Lent fasiləsiz olaraq 
həm onun oxu boyunca, həm də ona per- 
pendikulyar istiqamətdə irəli-geri hərəkət 
edən iki səth (eşici qollar) arasında sıxı- 
laraq hərəkət etdirilir. Hərəkət zamanı lent 
bü və digər tərəfə burularaq eşilir və onun 
en kəsiyi dairəvi forma alır. Е zamanı 
liflər bir-birinə dolaşaraq məhsulun möh- 
kəmliyini artırır. E. zərif yunun aparatla 
və daraqlı əyirmə sistemində, həmçinin 
pambığın və ipəyin əyirilməsində tətbiq 
edilir 
EŞNÜNNA, Aşnunnak (indiki Təll- 
Əsmər — “Boz təp: 
Mesopotami) 

əhər yeridir, İraq) 
a qədim şəhər-dövlət. E.ə, 

3-cü minillikdə salınmışdır. Е.ә. 21 əsrdə 

Şumer və Akkad dövlətinin (III Ur sülalə- 

sinin hakimiyyəti dövründə) tərkibində idi 

Е.ә. 20 əsrdən 18 əsrin əvvəlinədək müs. 
təqil dövlətin mərkəzi olmuşdur. Матти- 
ropi, sonra isə kaşşular tə əfindən işğal 
olunduqdan sonra Tuyliaş adlandırılırdı 
Şəhər haqqında mixi yazılarda sonuncu 
məlumat elə, 6 əsrə aiddir. 1945 ildə İraq 
arxeoloqları tərəfindən Təll Əbu Hərmə- 
lədə tapılan e.ə, 19 əsrə aid E. qanınları- 
nın Akkad dilində mətni İraqda Bağ- 
daddakı muzeydə saxlanılır. E.-nın q: 
zıntiları: 1930-36 illərdə amerikan eks- 

Şumer kahini, E.ə. 2750-2600 illər. Eşnunna. 
(Təll-Əsmər). Metropoliten-müzey (Nyu-York), 

pedisiyası (H.Frankfort, T.Yakobsen) tə- 
rəfindən aparılmış, məbədlər, Naramsinin 
(E.-mn çarı) sarayı, kanalizasiya sistemi, 
yaşayış tikililəri, heykəllər, möhürlər aş- 
kar olunmuşdur. 
EŞŞƏKARILARI, hozuarıları(Bom- 

arkimilər fəsiləsindən arı cinsi. Uz 
3,5 sm-dir. Bədəni dəyişkən rəngli sıx və 
uzun tükcüklərlə örtülüdür. Ailə halında 
yaşayır. Soyuğa: dözümlüdür. Dünyada 

bus) 

Çöl eşşəkansı (Bombus pascuorum), 

(Afrikadan başqa) 300-dən artıq, Azərb.-da 
40-adək növü var. Əsasən meşələrdə və 

dağlarda yaşayır. Yuvası quru ot gövdələri, 
mamır qarışığı ilə düzəldilmiş mumdan 
ibarətdir. Torpaqda və evlərin damında: 
qurur. Yuvada 2000-ədək arı olur. Faydalı 

həşəratdır, Е. qara və qırmızı yoncanı, bir 
çox paxlalı bitkiləri tozlandırır. 

EŞŞƏKQANQALI (Cirsium) - mürək- 

kəbçiçəklilər fəsiləsindən bitki cinsi, Çox- 
illik, bəzən ikiillik otlardır, Çiçəkləri boru- 

vari, tikanlı qını olan səbətciklərdə toplan- 
mişdir, Toxumları lələkvarı tükcüklərdən: 

Çöl eşşəkqanqalı (Cirsitm arvense), 

ibarət uçağandır. Şimal yarımkürəsində 
200-dən artıq, Qafqazda 60-adək, Azərb.- 

da 32 növü məlumdur. Bəzi növləri ən 
zətərli alaq, bəziləri ballı 
rativ bitkilərdir. Mürəkkəbçiçəklilər fəsi- 
ləsinə aid tikanlı yarpaqları və səbətcikləri 
olan bitkiləri də bəzən E. adlandırırlar. 

Qütb, dağlıq və Orta Asiyanın quraq 

sonlarından başqa hər yerdə yayılmışdır. 
Azərb.-da yayılmış çöl E. (C. arvense) 

çoxillik, çətin təmizlənən, kökündən pöhrə 
verən alaqdır. Bir neçə forması var. Göv- 
dəsinin hünd. 50-130 sm, yuxarıdan bu- 

daqlıdır. Yarpaqları oturaq, dişli, yaxud 
dilimli, tikanlıdır, çiçək qrupu səbətcikdir 
(başcıq). Toxumlarla və vegetativ çoxalır. 
Toxumu Xırda, çılpaq, azca əyilmişdir 
Kök sistemi torpağın 2--3 m (bəzən 5-9) 
dərinliyinə işləyən və yan köklərlə ço- 
xalan şaquli kökdən ibarətdir. Köklərin 
xırda qırıntıları da cücərərək yeni bitki 
irtimi yaradır. 

Kit bitkilərinin zərərvericisidir, məh- 

sulu kəskin azaldır və keyfiyyətini pisləş- 
dirir. Torpağın bərkiməsinə dözmür. Mü- 
barizə tədbirləri: düzgün növbəli əkin, 

kən dərin şum, сәгвәагаз təmizləmə, 
herbisidlərin tətbiqi 

KLƏR, ulaqlar (Asinus) - atlar 
einsindən təkdımaqlı məməli heyvan 
rimcinsi, Uzun və hərəkətli qulaqlarının, 
ensiz dırnaqlarının və ucunda uzun tüklər- 
dən ibarət fırçası olan nazik quyruğunun 

Afrika vəhşi eşşəyi (Equus africanus), 

ETANOL 

olması ilə əsl atlardan fərqlənir. Rəngi boz, 
ağ, qara, qəhvəyi olur, Vəhşi Е. Afrikada, 
Ön, Orta və Mərkəzi Asiyada yayılmışdır. 
Səhra və çöllərdə kiçik ilxılarla yaşayır. 
Otla qidalanır. 1 növü: Afrika vəhşi E.. 
İEquus (Asinus) africanıs) məlumdur. 
Süysününün hünd. 100-120 snn-dir, belində 
və kürəyində qum-boz rəngli zolaqlar 
kəsişir. Somalidə, Efiopiyada, Eritreyada 
ayılmışdır. Sayları azdır, qorunur, Ev E.- 

nin əcdadıdır. Ev E.-i 2 cins qrupuna 
ayrılır: 1) Afrika və Asiyanın, o cümlədən 
Qazaxıstan, Orta Asiya və Qafqazın yerli 

xırda E.-i, Afrika və Опа Asiyanın iri E.-i, 
ocümlədən Çinin Şandun E.-i: 2) qatırların 
alınmasında istifadə edilən z-d cinsləri, 
onlardan puatu (Fransa), Kataloniya (İs- 
paniya) və Amerika E.-i qiymətlidir. Yerli 
eşşək cinsləri möhkəm konstitusiyalı, dö- 

zümlü, yemə az tələbkardırlar. Yük daşı- 

maqda, qoşquda istifadə olunur. 18-20 il 
yaşayır. 2 yaşarlıqdan işə yararlıdır. Be- 
lində 70-80 iq, qoşquda 2,5 -а qədər yük 
çəkə bilir. 
EŞŞƏKMEYDAN AŞIRIMI – Azərb. 

Resp. Ordubad r-nu (Naxçıvan MR) əra- 

zisində dağ aşırımı. Zəngəzur silsiləsinin 
suayrıcısındadır. Hünd. 2862 m. 

ETA - orta əsrlərdə Yaponiyada pariya 
kastası. Yaponiyada buddizmin yayılması 
və feodal münasibətlərinin formalaşması 

dövründə (4-7 əsrlər) meydana çıxmışdır. 
Bu kastaya “çirkin” peşələri y 
rənlər aid edilirdi. Onlar tamamilə hü- 

quqsuz idilər. 1871 ildə E. formal ləğv 
olunsa da, kastaya aid edilənlər ayrı-seç- 

kiliyə məruz qalırlar. Onların həy: 
raitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə fəaliyyət 

göstərən cəmiyyətlər var, 

ALÖN (fr. ötalon - nümunə) - fiziki 
kəmiyyət vahidlərinin ölçülərinin dəqiq- 
liklə əks etdirilməsi və saxlanılmasını tə- 
min edən ölçmə vasitələri (və ya onların 
kompleksi). E. başqa ölçü vasitələrinin 
yoxlanılması və ya metroloyi attestasiyası 
üçün tətbiq edilir. E. beynəlxalq, ilkin, 
ikinci (təkrar), işlək və s. növlərə ayrılır. 
BeynəlxalqE-aölçülərin (ölçmələrin) 
beynəlxalq birliyi (vəhdəti) üçün tətbiq 
edilən, Beynəlxalq ölçü və çəki təşkilatı 
tərəfindən E. kimi qəbul olunan ölçü 
vasitələri aiddir. İlkin E. ölçü vahidlərini 

ən yüksək (maks.) dəqiqliklə əks etdirir. 
İkinci E.-un qiyməti (kəmiyyəti) ilkin, 
yaxud həmin fiziki kəmiyyətin daha dəqiq 
E.-una görə müəyyənləşdirilir. İşlək Е. 

nümunə və işlək ölçmə vasitələrinin metro- 

Тој attestasiyası üçün tətbiq edilən ikinci 
E,-dur, Hər hansı bir ölkə üçün əsas kimi 
təsdiq olunan E. dövlət E.-u adlanır. 

ETAN - doymuş alifatik karbohidrogen, 
С:Н,, rəngsiz, iysiz qaz: 1, —183,23”С, 

fay = 88,63"С. Suda az, karbohidro- 
genlərdə yaxşı həll olur. E. kimyəvi xas- 
sələrinə görə doymuş karbohidrogenlərin 
tipik nümayəndəsidir. Müxtəlif əvəzet- 
mə reaksiyalarına radikal mexanizmi üzrə 
daxil olur. E.-ın termiki dehidrogenləşmə- 
sindən 550-650”C-də etilen, 800"C-dən 
yüksək temp-rda asetilen (həmçinin benzol 
və дида əmələ gəlir): 300-450”C-də bir- 

başa xlorlaşmasından etilxlorid, oksidləş- 
məsindən CH,CHO və CH,COOH qarışı- 

qaz fazada nitrolaşmasından nitroetan 

və nitrometan qarışığı (3:1) alınır. Е. təbii 
və neftlə birgə çıxan qazların (həcmcə 
1096-ә qədər) komponentidir: onlardan 
aşağı temp-rlu rektifikasiya ilə aynılır. 
Neft xammalının krekinqindən xeyli miq- 
darda E, alınır. Laboratoriya şəraitində 
E.Vürs reaksiyası üzrə CHil-dan: Kolbe 

reaksiyası üzrə CH,COONa-un elektro: 
lizindən: Na-propianatın qələvi ilə əri- 
dilməsindən: Qrinyar reaksiyası üzrə 
etilbromiddən, etilenin (Pd üzərində) və 

ya asetilenin (Ni-Re katalizatorunun iş 

tirakı ilə) hidrogenləşməsindən alınır. F 
etilen və vinilxloridin alınması üçün xam- 
maldır, E.-ın hava ilə qarışı 
təhlükəlidir. Zəhərli deyil, 
təsirə malikdir. 

ETANA - Şumer-Akkad rəvayətinin qəh. 
rəmanı, Kiş ş.-nin əfsanəvi hökmdarı, Həm 

əfsanəvi, həm də tarixi məlumatların yer 

aldığı “Çar siyahısı”na (təqr 
görə, E. “Nuh tufanından sonra 
yətdə olan Kiş sülaləsinin 12. 

“göyə qalxaraq bütün ölkələri yaratmış mü: 
qəddəs”, digər ənənəyə əsasən, ilk hökm 

i partlayış 
if narkotik 

ә. 21 əsr) 

hakimiy- 
i hökmdarı, 

dardır. İlanla dostluq sazişi bağlayan qurtal 
əhdi pozaraq ilanın balalarından birini yeyir 

Şamaş andı”na хә 
landırılır, İlan Şamaşın (Utu) məsləhətilə 
öküzün cəmdəyində gizlənərək ona yaxın: 
laşan qartala hücum edir, lələklərini yola: 
raq çuxura atır ki, acından ölsün. E, isə 
Şamaşın məsləhətilə qartalı xilas edir. Bu 
nun əvəzində qartal E.-nı göyə qaldıraca- 
ğina və ona övlad bəxş etmək üçün “sehrli 
“u tapacağına söz verir. Mətnin bu hissəsi 

natamam olduğu üçün ehtimal edilir ki 
uçuş bir dəfə deyil, iki və ya üç dəfə baş 
vermiş, "sehrli ot” tapılmışdır. Çünki ənə- 
nədə E.-nın oğlu Balix (Palix) xatırlanır. 
Bilqamıs haqqında dastanın A: 
ипа görə, Enkidu yeraltı səltənətdə Е. ilə 
rastlaşır. Roma yazıçısı Elian (eramızın 3 

əsri) qartal üstündə uçuşu Bilqamısa aid 

edir. 
ETANOL - bax Etil spirti 

və anətinə görə cəza 

ur varian. 



ETANOLAMİNLƏR 

ETANÖLAMİNLƏR- tərkibində amin və 
hidroksil qrupları olan üzvi birləşmələr, amin- 
spirtlər. Monoetanolamin (2-aminetanol, 
etanolamin, kolamin) 

NH:CH,CH:OH, 

dietanolamin (imindictanol) 

NH(CH,CH5OH), 

və trietanolamin (nitriltrictanol) 

N(CH:CH:OH), 
fərqləndirilir: bu birləşmələr müvafiq ola- 
mq 1712, 2707C və 360"С temp-rda qay- 
nayır. Rəngsiz, özlü, səciyyəvi amin iyli 
hiqroskopik mayelərdir: su ilə qeyri-məh- 
dud nisbətdə qarışır, etanol, benzol və 
xloroformda yaxşı, heptanda çətin həll olur. 
Amin və spirtlərin kimyəvi xassələrinə ma- 
likdir 

E.zəifəsaslardır, mineral və güclü üzvi 
turşularla reaksiyasından duzlar əmələ gə- 
lir. Monoetanolamin aldehid (formaldehid 
istisna olmaqla) və ketonlarla Şif/ əsasları: 
CS, ilə N.(2-hidroksietil)ditiokarbamin 

turşusu, karbamidlə etilenkarbamid əmələ 

gətirir. 
Mono- və dietanolaminlər dikarbon tur- 

şuları ilə polie- firpoliamidlər: qələvinin 
iştirakı ilə formaldehidlə metilol törəmə- 
ləri: akrilnitrillə N.(2-hidroksietil)-amin- 
propionitril 

(HOCH) €H)),NCH.CH,CN), 
əmələ gətirir. Trietanolaminlər karbon tur- 
şulari və xloranhidridlər ilə yüksək temp- 
rda reaksiyay ir, 

Sənayedə E.-i maye fazada etilen-ok- 

zindən alırlar. E. laboratori- 

yada ammonyakın oksietilləşdirilməsindən: 

sidin ammona 

lorhidrinin aminləşdirilməsindən: 

etilensianhidrinin hidrogenləşdirilmə- 
sindən sintez edilir. E. sənayenin neft 
emalı, qazçıxarma və kimya müəssisələ- 
rində texnoloyi qazların təmizlənməsində 
turş” qazların absorbenti: emulqator, dis- 

perqator, yuyucu və təmizləyici vasitələr, 
şampun, SAM və s.-nin istehsalında xam- 
mal kimi tətbiq edilir. Monoetanolamin 
izvi sintezdə etilendiamin, N-vinilpirro- 
lidon vəs, alınmasında: dietanolamin, plas- 
tifikator, korroziya inhibitoru və s. isteh- 
salında istifadə olunur. 
ETATİZM (fr. ötat - dövlət) - dövləti 
ictimai inkişafın ən yüksək nəticəsi və ali 

hədəfi olaraq nəzərdə tutan siyasi baxış, 

dövlətin ictimai həyata aktiv müdaxiləsini 

ifadə edən termin. Dövlətin mərkəzləşdiril- 

məsi mənasında E. terminini ilk dəfə 19 

əsrin sonunda İsveçrə siyasətçisi N.Dro 
işlətmişdir. Əsasən avtokratik siyasi sis- 
temlər üçün səciyyəvi olan E. ən bariz ifa- 
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Etbay silsiləsi. Sudan 

dəsini ictimai həyatın bütün sferalarında 

birbaşa və sərt şəkildə tənzimləyici kimi 

çıxış edən totalitar: dövlət quruluşunda 
tapır, Е. polikratiyada, xüsusilə oliqarxiya 
idarə üsulunda da təzahür edə bilər. 

ETBAY - Misir və Sudanda dağ silsiləsi: 
Qırmızı dəniz sahili boyu Nilin deltasından 
(şm-q.-də) Efiopiya yaylasının qollarına 
qədər (e.-ş.-də) uzanır. Üz. təqr. 1500 km. 
Örta hünd. təqr. 1000 m (maks, 2259 m 

Oda d.). Kembriyəqədərki kristallik şistlər- 
dən, qneyslərdən ibarətdir. Ş.-də sahilə 
doğru dikinə, q.-də Ərəbistan səhrasına 
pillələrlə enir. Az miqdarda yağıntı qışda ş. 
yamaclarına düşür. Quru vadilərdə seyrək 
ağaclar (yulğun, əncir, akasiya) və dənli 
bitkilər var. 

ETE Karl Herman (Ethe Carl Hermann) 

(13.2.1844, Prussiya, Ştralzund - 7.7.1917, 

İngiltərə, Bristol) - alman şərqşünası 

Qreyfsvald və Leypsiq un-tlərində təhsil 
almış, 1867-71 illərdə Münxen Un-tində 

türk, ərəb və fars dillərini tədris etmişdir. 
1872 ildə Oksford Un-tinə dəvət olunmuş, 

Bodlian kitabxanasındakı türk, fars, ərəb, 

hind və puştu dilində əlyazmaların katalo- 

филм hazırlamışdır. 1875 ildə alman və şərq 
dillərinin tədrisi üçün Uels un-tinə (Abe- 

ristuit ş.) dəvət olunmuş, 40 il orada 

liyyət göstərmişdir. Əbu Səid Əbülx: 
rübailərini, Zəkəriyyə Qəzvininin “Asar əl- 

bilad və əxbar əl-ibad" (“Kosmographie”) 

əsərini, N.Gəncəvinin “İsgəndəmamə” 
poemasından İsgəndərin dirilik suyu axtar- 
ması fəslini (“Alexanders Zug Lebensquell 
im Land der Finstemniss”, izahlarla birlikdə) 

alman dilinə tərcümə etmişdir. 

Əsərləri: Morgenlindische Studien, Leynzig, 

1870, Nasir bin Khuxrats Leben und Dixhten, Leiden, 
1885: Dic höfisehe und romantisehe Poesieder der 
Perser, Hamburg. 1887, 

ETİBARLI Sabir Abdul oğlu (d.23.8 
1953, Şamaxı r-nunun Göylər k.) – Azərb. 
tibb alimi, neyrocərrah. Tibb e.d. (2012), 
Azərb. Resp.-nın əməkdar həkimi (2010), 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (indiki Azərb. 
Tibb Un-ti) bitirmişdir (1977). Əli Bayram- 

li ş. xəstəxanasında nevropatoloq (1978- 
82), Resp. Neyrocərrahlıq xəstəxanasında 
həkim-neyrocərrah (1985-91) işləmişdir. 

1991 ildən Azərb. Tibb Un-tinin neyrocər- 
rahlıq kafedrasında çalışır (2001 ildən ka- 
fedra müdiri). Tədqiqatları, əsasən, baş: 
beynin iltihabi xəstəlikləri, çoxsaylı beyin 
şişlərinin diaqnostika və cərrahi müalicə 
üsullarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 
130-dan artıq elmi əsərin müəllifidir. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyinin baş neyrocərrahı ol- 
muşdur (2001-06). Azərb. dilində ilk dəfə 

olaraq nəşr edilən “Neyrocarrahlıq” dərs- 
liyinin müəllifidir (B., 2009, R.S.Həsənov-: 
la birlikdə), 

ETİBARLILIQ (texnikada)- hər han- 
sı texniki sistemin və ya məmulatın iş re- 
İimində, tətbiq, texniki xidmət, saxlanma 
və nəqlolunma şəraitində öz istifadə göstə- 
ricilərini qoruyub saxlamaqla, verilmiş 
funksiyaları yerinə yetirmək xassəsi, Е. 
göstəriciləri digər texniki göstəricilərlə 
birlikdə sistemin tam keyfiyyət göstərici- 
lərini təmsil edir. E.-ın qiymətləndirilməsi 
mürəkkəb məsələ olub, ehtimal nəzəriyyəsi 

ETİBARNAMƏ 

vəriyazi statistiki üsulları ilə əlaqədardır. 
Şistemin E.-ı layihələndirmə prosesində 
esablanır, istehsal zamanı təmin edilir və 

istifadə mərhələsində verilmiş səviyyədə 
saxlanır. E. texniki obyektin (qurğu, cihaz, 
maşın, aparat, sistem) sazlığı (imtinasız 

işləməsi), uzunömürlülüyü, təmirəyarar- 
Пифа və davamlılığı ilə ölçülür, eyni za- 
manda obyektin öhdəsinə düşən və ya ona 
“tapşırılan” vəzifənin normal ödənilməsini 

təmin edir. Sazlıq - texniki obyektin 
uzun müddət müəyyən istifadə şəraitində 
qəbul olunmuş reyimdə iş qabiliyyətini 
saxlaması, uzunömürlülük - onun 

dağılmasına və ya başqa həddə keçmə- 

sinədək olan zaman ərzində istifadə üçün 
sazlığını qoruması, təmirəyararlılıq 
- obyektdə nasazlığın aradan qaldırılması 

ilə onun iş qabiliyyətinin yenidən bərpa 
olunması, davamlılıq - bütün sax- 
lnilma və nəql edilmə dövründə (həmçinin 
ekstremal vəziyyətlərdə) obyektin iş qa- 
biliyyətini saxlaması xassəsidir. Digər pa- 
rametr və xarakteristikalar (kütlə, qabarit 

ölçüləri, cəldişləmə, iqtisadi səmərəlilik 
vəs.) ilə birlikdə bu xassələr məmulatın 
keyfiyyətinin zaman ötdükcə dəyişilə bilən 
kompleks göstəricilərini təşkil edir. Texniki 
obyektlərin istismarı zamanı onların işinin 

effektivliyini təmin edən üsulların öyrənil- 
məsi ilə eribarlılıq nəzəriyyəsi məşğul olur. 

Ümumi halda E, üç tərkib hissədən 
ibarətdir: konstruktiv (layihələndirmə mər- 
hələsində keyfiyyətli konstruksiya mate- 
riallarının seçilməsi və s. ilə təmin edilir), 
texnoloyi və ya istehsal (məmulat istehsal 
edilərkən texnolofi proseslərə ciddi riayət 
edilməsini, detalların, qovşaqların və s. 

keyfiyyətinə nəzarət məqsədilə sınaqların 
keçirilməsini tələb edir) və istismar (təyin 

edilmiş qaydalar və istismar şərtləri mütləq 
yerinə yetirilməli, verilmiş müddətdə tex- 

niki xidmət və təmir aparılmalıdır), 
Е. göstəriciləri keçirilən sınaqlar və 

məmülatın istismarı nəticələrinin emalı, 
kompüter mödelləşdirilməsi, həmçinin mə- 
mulatın E.-ını şərtləndirən fiziki-kimyəvi 
proseslərin analizi əsasında aparılan he- 

sablamalar yolu ilə təyin edilir. E.-ı tə) 
etmək üçün sınaqlar təcrübə nümunəsinin 

hazırlanması və məmulatın seriyalı isteh- 
salı mərhələsində keçirilir. Sınaqlar təyin- 
edici (E. göstəriciləri təyin edilir), yoxlama 
(texnoloyi prosesin keyfiyyəti yoxlanılır), 
sürətləndirici (imtinaların yaranma prose- 
sini sürətləndirən amillərdən istifadə edi- 
lir) sınaqlara və defektoskopiya və in- 
troskopiya üsullarının tətbiqinə, həmçinin 
imtinaların yaranmasına səbəb ola biləcək 
səs, istilik şüalanması və s.-nin öyrənil- 

məsinə əsaslanan sınaqlara ayrılır. 

Kompüter modelləşdirilməsi mürəkkəb 
sistemlərin Е. analizinin ən səmərəli va- 
sitəsidir. Modelləşdirmənin iki alqoritmi 
geniş yayılmışdır. Birinci alqoritm tədqiq 
olunan obyektdə baş verən fiziki proses- 
lərin modelləşdirilməsinə, ikinci isə həmin 
obyektin vəziyyətini təsvir edən tənliklər 
sisteminin həllinə əsaslanır, 

Fiziki-kimyəvi proseslərin an: də 

tədqiq olunan məmulatın E.-ının qiymət- 
ləndirilməsinə imkan verir. Çox vaxt bu 
üsulla E.-ın cərəyan edən proseslərin və- 
ziyyəti və xarakterindən asılılığı təyin 
edilir. Məmulatın istismar prosesində mü- 
şahidə olunan E. göstəricilərinin qiyməti, 
adətən, z-d şəraitində aparılan sınaqlardakı 

nəticələrdən yüksək olur, E. göstəriciləri 
məmulatın indiki və gələcək (bu halda E. 
göstəricilərinin qiyməti proqnozlaşdırılmış 
olur) vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 
tətbiq edilir. 

Bir çox texniki obyektlərin (elektro- 
nika, avtomatika, energetika, metallurgiya 
və s.-də) Е.-па olan ciddi tələblər imti- 
naların iqtisadi, texniki və s. qiymətinin 
yüksək olması, sistemlərin mürəkkəbliyinin 

artması, iş şəraitlərinin çətinliyi və inten- 

sivliyi ilə bağlıdır. E.-ın təmin edilməsi və 
yüksəldilməsi məqsədilə istehsal texno- 
logiyası təkmilləşdirilir, mühafizə sistemi 
və texniki istismar qaydaları yaradılır və 
yaxşılaşdırılır, məmulat sınaqdan keçirilir 

və vəziyyəti yoxlanılır: texniki xidmət, 
təmir və s. yerinə yetirilir. E.-ın artırılması 
məmulatın qiymətinin, istismarının baha- 
laşması ilə əlaqəli olduğundan bu məsələ 
texniki-iqtisadi hesablamalar əsasında həll 
edilir. 

ETİBARLILIQ NƏZƏRİYYƏSİ - mü- 
rəkkəb sistemin eribarlılıq göstəriciləri ilə 
əlaqədar məsələləri (hesablama, optimal- 
laşdırma, təcrübi nəticələrə əsasən qiymət- 

ləndirmə vəs.) öyrənən elm. 20 əsrin ikinci 
yarısında hərbi və sənaye obyektlərinin 
etibarlılığını öyrənmək zərurətindən ya- 
ranmış, sürətlə inkişaf etmişdir. E.n. riyazi 

statistika, təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi, 
riyazi məntiq, kütləvi xidmət nəzəriyyəsi, 
qraflar nəzəriyyəsi, optimallaşdırma nəzə- 
riyyəsi, termodinamika, texniki diaqnostika 
və 5. kimi elmi fənlərin qovuşağında ya- 
ranmışdır, E.n.-nin əsas anlayışı imtinadır, 

yəni məmulatın öz funksiyasını normal 
yerinə yetirmək qabiliyyətini itirməsi, ya- 
xud onun işinin pozulmasıdır. E.n.-ndə 
sıradan çıxan elementlərin əvəz olunması 

və təmiri, istismar müddətində nasaz ele- 
mentlərin aşkar edilməsi, profilaktikası, 
onların iş qabiliyyətini itirməsinə səbəb 

olan fiziki və kimyəvi proseslərin nəzərə 

alınması да araşdırılır. Sistemin etibarlılığı 

üçün, əsasən, aşağıdakı miqdar göstəriciləri 
işlədilir: imtinaların intensiv- 

Yiyi (məmulat bir iş saatı ərzində baş 
verən və zaman üzrə bərabər paylanan 
imtinalarının sayı) imtinayadək iş- 
Təmə (təmir olunan mənulatın imtinalar 
arasında orta işləmə müddəti), saz iş- 
ləmə ehtimalı (müəyyən zaman in- 

tervalinda sistemin, yaxud məmulatın sıra- 
dan çıxmaması ehtimalı), qeyri-sta- 
sionar hazırlıq əmsalı (siste- 
min verilən zaman anında saz vəziyyətdə 
olma ehtimalı), stasionar hazırlıq 
əmsalı (sonlu zaman intervalında sis- 
temin saz işləmə müddətinin riyazi göz- 

ləməsi), xidmət müddəti (məmu- 
latın istismarın əvvəlindən son һәддә çat- 
биа, yəni məmulatın təyinatı üzrə tətbi- 
qinin imkansız və ya məqsədəuyğun ol- 
madığı dövrəqədərki müddət), məmulatın 
işlək vəziyyətinin bərpa olunmasının orta 
müddəti və s. Sistemi təşkil edən ardıcıl 
birləşdirilmiş elementlərin sayı artdıqda, 
onun etibarlılığı (saz. işləmə ehtimalı) 
azalır. Amerika alimləri Con fon Neyman, 

E.F.Mur və K.E.Şennon azetibarlı ele- 

mentlərdən yüksəketibarlı sistem qurmaq 
problemini araşdırmışlar. Etibarlılığı yük- 
səltmək üçün əsas üsul sistemə əlavə eh- 

tiyat elementlərinin daxil edilməsidir. Sis. 
temi təşkil edən elementlərin həcmi, çəkisi 
və dəyəri üzərinə qoyulan məhdudluq 
şərtləri ehtiyat elementlərdən istənilən 
miqdarda istifadəyə imkan vermir. Ona 
görə etibarlılığı maks.-a çatdıran ehtiyat 

elementlərinin optimal sayı tapılır. Etibar- 
hliğın miqdar xarakteristikaları sadə halda 
analitik üsulla, mürəkkəb halda isə sistemin 

fəaliyyətini təsvir edən təsadüfi prosesi 
modelləşdirməklə təyin edilir. E.n.-nin sta- 
tistik məsələsi etibarlılığı təcrübənin пә- 
ticələrinə əsasən qiymətləndirməkdir. 

Azərb.-da E.n. ilk dəfə neftçıxarma 
sənayesi üçün işlənən avtomutika və tele- 

mexanika vasitələrinin, o cümlədən AQM, 

ÇTP tipli neft-mədən ölçmə və nəzarət 
qurğularının layihələndirilməsi, istehsalı 
və istifadəsi proseslərində tətbiq olun- 

muşdur. 
Texnikada E.n imtinaların fizikası, da- 

vamlılığın statistik nəzəriyyəsi, mühəndis 
psixologiyası, əməliyyatların tədqiqi, eks- 
perimentlərin planlaşdırılması kimi yeni 
elmi istiqamətlərin yaranmasına səbəb 

olmuşdur. 
ETİBARNAMƏ - bir şəxsin (etibar edə- 
nin) adından üçüncü şəxslər qarşısında 
təmsil olunmaq üçün digər şəxsə (etibar 
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edilənə) verilən yazılı səlahiyyət (Mülki 
Məcəllə, 362.1 maddə). E. etibar edilənin 
səlahiyyətlərinin məzmunu və müddətini 
göstərən birtərəfli əqddir. E. səlahiyyət 
həcminə görə 3 növ olur: birdəfəlik- 

n hərəkəti icra etmək üçün 

(әз. əməkhaqqını almaq üçün): xüsusi 
oxşar hərəkətləri icra etmək üçün (məs, 

müəssisənin hüquq məsləhətçisinə məh- 
kəmədə və ya arbitraida çıxış etmək üçün): 
ümumi - etibar edənin əmlakını bütün- 

lükdə idarə etmək üçün. Azərb. qanunve- 
riciliyinə görə, E. bağlama formaları və 
üsulları, onun qüvvədə olma müddəti, xi- 
tam qaydası mülki məcəllə ilə tənzimlənir. 
Qanun bəzi E. növləri üçün onların mütləq 
notarial qaydada təsdiq olunması tələbini 
qoyur. Dövlət təşkilatı adından verilən E.- 
də həmin təşkilat rəhbərinin imzası və 

təşkilatın möhürü olmalıdır. Əməkhaqqının 
li digər hal və əmək münasibətləri ilə b: 

tarın, müəlliflərin və ixtiraçıların haqla- 
rının, pensiyaların, müavinətlərin və tə- 
qaidlərin, fiziki şəxslərin banklardakı əma- 
nətlərinin və poçt göndərmələrinin, o cüm- 
lədən pul və bağlamaların alınması üçün 
E. etibar edənin işlədiyi və ya təhsil aldığı 

iq 
hakimiyyəti orqanı və müalicə olun- 

u stasionar müalicə müəssisəsinin mü- 
findən də təsdiq edilə bilər. 

dan E, onun rəhbərinin 

təşkilat, onun yaşayış yeri üzrə müva 

yəti 
Hüquqi şəxs a 

namə əsasında buna vəkil və ya nizaı 
şəxsin imzası ilə, həmin 

təşkilatın möhürü vurulmaqla verilir. E.- 

də olma müddəti 3 ili keçə 

tərilməyibsə, ər E, müddət 

zündən 1 il ərzində qüvvəsini 
saxlayır. Bağlandığı tarix göstərilməyən 
E, yararsızdır 
ETİKA (yun. iffiköv mənəviyyata aid 

adət, xasiyyət) — tədqiqat 
kti əxlaq, mənəviyyat olan fəlsəfi elm. 

E. əxlaqın digər ictimai münasibətlər sis- 
temində yerini aydınlaşdırır, onun təbiətini 

anunauyğunluqlarını təhlil edir, mən- 
ə tarixi inkişafını öyrənir, bu və ya 
müvafiq sistemi nəzəri cəhətdən 

əsaslandırır. Şərq və antik düşüncədə Е 
ilkin olaraq fəlsəfə və hüquqla vəhdətdə 

müş, əsasən, psixi və fiziki gigiyenanı 
öyrədən praktiki nəsihətlər xarakteri da- 
əimişdir, Belə nəsihətlərin aforizm forma- 
sının kökləri artıq qabilə icmasının son 
mərhələsində ayrıca fərdin davranışında 
sosial vahid (icma, tayfa) üçün praktiki 

faydalı element olaraq möhkəmlənmiş şi- 
(аб ənənə ilə əlaqələnirdi. E.-nın müd- 
фәаал bilavasitə kainatın, canlıların, o 

lədən insanın təbiətinə nəzərən irəli 

sürülürdü. Bu, Şərq və antik fəlsəfənin 
kosmoloyi xarakteri ilə bağlı idi. Bu mər- 
hələlərdə bir əxlaq sisteminin müdafiəsi, 
digərinin isə ittiham olunması “təbiətin 
əbədi qanunu”nun "insanın yaratdığı qa- 

aunlar”la qarşı-qarşıya qoyulmasına əsas- 
lanırdı (Qədim Çində Lao-szi, Qədim Yu- 
nanıstanda Hesiod və b.). Hətta şəxsiyyətin 
ruhani dünyasına müraciət (Budda, Sok- 

nin müstəqil nəzəriyyə kimi 
ilə deyil, bütünlükdə fəlsəfi dün- 

ип mənəvi dərki ilə nəticələnirdi. 

E.-nın xüsusi fənn kimi ayrılması Aris- 
totelə məxsusdur ("etika” sözünü termin 

halında “Nikomax etikası”, "Böyük etika”, 

"Evdem etikası” əsərlərinin adında işlət- 
mişdir), onu ruh haqqında təlimlə (psixo- 
logiya) dövlət haqqında təlimin (siyasət) 
arasında yerləşdirmişdi: E. birinciyə əsas- 
lanaraq ikinciyə xidmət edir, belə ki, məq- 
sədi dövlət üçün xeyirxah vətəndaşın for- 
malaşmasıdır. Aristotel E.-sının nüvəsini 

in mənəvi keyfiyyətlərinə əsas- 
yirli əməllər haqqında təlim təşkil 

etsə də, orada E.-nın bir çox “əbədi sual- 
һаг") — əxlaqın təbiəti və mənbəyi, iradə 
azadlığı və mənəvi fəaliyyətin əsasları, 
həyatın mənası və ali səadət, ədaləf və s. 
artıq öz əksini tapmışdı. 

Fəlsəfənin üç sahəyə - məntiq, fizika (o 
cümlədən, metafizika) və E.-ya bölünməsi 
ənənəsi stoiklərə məxsusdur. Bu bölgü orta 
əsrlərdən keçərək, İntibah və 17 əsr fəl- 

səfəsində yer almışdır. İ.Kant da belə böl- 

günü qəbul etmiş, lakin onu metod, təbiət 
və azadlıq (mənəviyyat) haqqında təlim- 

lərin hüdudlarının müəyyənləşdiricisi say- 
mişdir. Yeni dövrə qədər E., əsasən, in- 
sanın təbiəti, ümumiyyətlə, onun fəaliy- 
yətinin səbəb və məqsədləri haqqında elm 
qismində anlaşılır, başqa sözlə, fəlsəfi 
antropologiya ilə üs-üstə düşür (fransız 

maarifçiləri, D.Yum), hətta naturfəlsəfə ilə 

eyniləşirdi (/.B.Robin, substansiya və onun 
modusları haqqında təlimi açan “Etika” 
əsərinin müəllifi B.Spinoza). Е. predme- 
tinin belə genişlənməsi onun vəzifələrinin 
şərhindən doğurdu: Е. insana onun öz 
(təbii, yaxud ilahi) təbiətindən çıxış edərək, 
düzgün həyatı öyrətməli idi. Buna görə də, 

E. insan varlığı nəzəriyyəsini, psixika (ruh) 
affektlərinin və hisslərin öyrənilməsini və 
eyni zamanda, xoşbəxt həyata (ümumi 
xeyirə, səadətə, qurtuluşa) çatmaq yolları 

haqqında təlimi ehtiva edirdi. 

Kant E. daxilində naturalist və mənəvi 

aspektlərin birləşdirilməsini sərt tənqid 
etmişdir. Kanta görə, E. mövcud olan və 
səbəbiyyətlə şərtlənən haqqında deyil, yal- 
nız gərəkli olan haqqında elmdir, o, öz 

ayrılması 

malıdır. Kantın spesifik E. predm 
rəklilik sahəsi) fərqləndirmək 

fəlsəfə” (Kant E.-nı belə adlandırırdı) әзав- 
landırdığı prinsiplərin real tarixdə həyata 
keçirilməsinin mümkün olub-olmaması 
sualına cavab tapa bilmədi, Kantın E, pred- 
metinə verdiyi yeni anlam 20 əsr qərb E.. 
sında geniş yayıldı: pozitivistlər normatiy 
Е.-ти elmi-fəlsəfi tədqiqat sahəsindən çıxar. 
dıqları halda, irrasionalist-etiklər ümumi 
nəzəriyyə olaraq onun imkanlarını rədd 

edir, mənəvi problemlərin həllinə təkrar 
olunmayan həyati situasiya hüdudları için- 
də fəaliyyət göstərən şəxsi əxlaqi şüurun 
səlahiyyəti daxilində baxırdılar. 

Marksist E.-sı öz predmetini 
olaraq digər üsulla fərqləndii 
hər cür biliyi dünyanı mənimsəmə pro- 
sesində insanın yalnız predmetli-praktiki: 

praktiki”nin qarşı-qarşıya qoyulmasını: 

inkar edirdi. 

E.-nın əsas problemi həmişə əxlaqın 
təbiəti və mənşəyi məsələsi olsa da, etik 

təlimlər tarixində o, adətən, əxlaqi şüurun 
mənəvi qiymətləndirmə meyarları və gə- 
rəkli olan haqqında təsəvvürlərin əsaslan 

dirilma məsələsi kimi qoyulurdu. Əxlaqi 
əsasları nədə görmələrindən asılı olaraq, Е. 
tarixində mövcud olan bütün təlimləri iki 
tipə aid etmək mümkündür. Birinciyə mə- 
nəvi tələbatın insan varlığının mövcud 
gerçəkliyindən ("insan təbiəti”ndən, insan- 
larin təbii tələbatından və səylərindən, ana- 
dangəlmə hisslərindən, yaxud onların hə- 
yatının əxlaqın tarixdənkənar bəlli əsası: 
kimi nəzərdən keçirilən hər hansı faktla- 
rından) irəli gəldiyini bildirən nəzəriyyələr 
daxildir. Bu tip nəzəriyyələr, adətən, bio- 

antropololi determinizmə meyil edir, özün: 
də materializm elementləri daşıyır (qədim: 
yunan materialistləri, Aristotel, Spinoza, 

Hobbs, 18 əsr fransız materialistləri, ufifi- 
tarizm, L.Feyerbax, rus inqilabi demok- 

ratları), lakin bəzən onlarda: subyektiv 
idealizm təmayülləri üstünlük təşkil edir 

(17-18 əsrlər ingilis əxlaqi hisslər məktəbi, 
C.Batler, müasir qərb E.-sında C.Dyui, 

R.B.Perri, E.Vestermark, E.Dürkheym, 
V.Pareto, U.Samner və b,), Digər tip nə- 
zəriyyələrdə əxlaqın əsası insanın varlığı 
xaricində olan şərtsiz və tarixdənkənar 
başlanğıc hesab edilir. Bu başlanğıc na- 
turalistcəsinə (stoiklərin “təbiət qanunu”, 

= r 2100 

“kosmik teologiya”, üzvi həyat təkamülü mənəvi problemi sadələşdirirdi: hərəkətin müş, E.-da isə ikinci ənənə üçün əsas 
sonu), yaxud dinin (Pltənun тиббә ümmi rinə riayət emək oynamışdır skin kani, 
“ali xeyir”i, Hegelin mütləq ideyası, (o- vacib olmurdu. Konsekvensial E. əleyli- tünlığın, şərq dinlərinin: etik konsepsi- 
mizmin və ntotomizmin ilahi qanunu, Kan- далаг. sübut edirdilər ki, əxlaqda ilk növ- yaları məhz bu istiqamətdədir. Bu ənə- 
ип арпог əxlaq qanunu, kembric plato- bədə nəticələr deyil, motiv və qanunun nənin nümayəndələri əxlaqı insanların 
niklərinin varlığın təbiətindən: asılı olmayan yerinə yetirilməsi naminə hərəkətin özü praktiki maraqlarından və fərdi istəklərdən 
pəsit və mütləq ideyaları və ya müna- (Kant), heç də hər zaman insandan asılı asılı olmayan bir şey kimi şərh edirdilər. 
sibətləri) anlaşıla bilər. E. tarixində əxlaqın olmayan nəticələr deyil, niyyətlər, səylər, Bu qarşıdurmadan mənəvi fəaliyyətin as- 
avtoritar konsepsiyalarını xüsusi ayırmaq cəhdlər (D.Ross, E.Kerrit – B.Britaniya) ketik anlamı doğurdu, Əxlaqi başlanğıcın 

tazımdır, belə ki, onlara görə, etik tələblərin vacibdir: hərəkətin məzmunu deyil, sub- insan varlığından doğmaması, əxlaqi əsası 
yeganə əsası = ilahi, yaxud şəxsi nüfuz yektin ona hansı münasibətdə olması (seçi- mövcudiyyət sahəsində tapmağın qeyri- 
sahibidir. min azad həyata keçirilməsi — 1.P.Sarr, mümkünlüyü haqqında ideyalar fəlsəfi- 

20 əsr Qərb E.-sinda əxlaqın əsas prob- insan özünün əxlaqi hərəkətlərinə və niy- nəzəri planda muxtar etika konsepsiya- 
lemi çox zaman, ümumiyyətlə, həlledilməz yətlərinə onların necəliyindən asılı olma- sında öz əksini tapmış və о, 20 əsrin Qərb 
təsəvvür olunmuşdur. İanifiyizmdə hesab yaraq, tənqidi yanaşır = K.Barr, Е.Вгиппег) E--sında mənəvi fəaliyyətin sosial-məqsə- 
edilirdi ki, əsas əxlaqi anlayışlar varlığın əsasdır. dəuyğun səciyyəsinin inkarında ifadə olun- 
təbiəti ilə əlaqəli deyildir, mütləq və is- Nəhayət, əxlaqın təbiəti haqqında mə- muşdur (ekzistensializm, protestant ncor- 
patolunmazdır. Neopozitivizm tərəfdarları sələ Е. tarixində çox zaman mənəvi fəa- todoksiya və s)). 
faktlar”: və "dəyərlər”i qarşılaşdıraraq, iyyətin özünün xarakteri, onun digər gün- ETİKON - yaşayış yerinin, ərazinin, orada 
əxlaqi fikirlərin elmi əsaslandırılmasının dəlik insan fəaliyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi yaşayan xalqın (etnosun) eyni adla адап- 

qeyri-mümkünlüyü nəticəsinə gəlirdilər. şəklində çıxış etmişdir. Qədim dövrlərdən ması, Məs., Azərbaycan (Respublikası) 
Fkzistensializm nümayəndələri hesab edir- bu günə qədər E.-da iki bir-birinə əks ənənə Azərbaycan (xalqı), Ukrayna (Respubli- 
dilər ki, insanın mahiyyəti ümumi tərifə izlənilir: hedonist-evdemonik vəriqoristik. kası) – Ukrayna (xalqı). 

malik deyil, ona görə də hər hansı konkret Birincidə əxlaqın əsası problemi mənəvi ETİQO - Yaponiyada, Honsü a--nın şm.- 
mənəvi prinsipləri formalaşdırmağa əsas tələbatın reallaşması yolları haqqında mə- q:-ində dağ silsiləsi. Etiqo düzənliyini c.- 
verə bilməz. İrrasionalizmin və formaliz- sələ ilə birləşir. Burada əxlaq insanın tə- ş.-dən əharələyir. Uz. təqr. 170 kin, Н ӧд. 
min əleyhinə çıxan 1950-60-cı illər natu- biətindən və həyati tələbatından irəli gəl- 2578 m (Sirane vulkanı). Əsasən qranitlər- 

ralist E.-sında (E,Edel, R.Vrandt - ABŞ diyinə görə, ehtimal olunur ki, insanlar dən və vulkanik süxurlardan ibarətdir, dərin 
vəb.) əxlaqın əsasları ictimai həyatın tə- özləri son nəticədə onun tələbatının hə- dərələrlə parçalanmışdır. 1000 m yüksəkli- 
təbləri, antropologiya, etnoqrafiya və sosio- yata keçirilməsində maraqlıdırlar. “Ağıllı yədək enliyarpaqlı, yuxanllarda iynəyarpaq- 
toyi tədqiqatların məlumatlarına nəzərən eqoizm” konsepsiyasında bu ənənə özünün lı meşələr, zirvələrdə kolluqlar və çılpaq 
irəli sürülürdü. ən yüksək zirvəsinə çatmışdır. Lakin əx- sahələr var. 

Etik düşüncə tarixində əxlaqın təbiəti laqın tələbatı çox zaman fərdin istəkləri ilə ETİQO - Yaponiyada, Honsü a.-nın şm 
haqqında məsələ digər şəkillərdə də təzahür sərt ziddiyyət həddinə çatmışdır. Mənəvi q.-ində düzənlik. Yapon dənizi boyunca 

etmişdir: mənəvi fəaliyyət öz mahiyyəti şüurda buziddiyyət istəklə vəzifə, praktiki 150 kən məsafədə uzanır. Eni 35 kən-ədək 

etibarilə məqsədəuyğundurmu, hər hansı hesablaşma ilə ali motivlər arasındakı əbədi Sinano çayının allüvial və dəniz çöküntü. 

praktiki məqsədlərin həyata keçirilməsinə, münaqişə haqqında fikir şəklində əks olun- lərindən ibarətdir. İllik yağıntı 1500-2000 

konkret nəticələrin əldə olunmasına xidmət 
edirmi, yoxsa o, bütünlüklə məqsədəuyğun 
deyil, yalnız bütün tələblərdən və məqsəd- 
lərdən öncə gələn müəyyən mütləq gə- 
rəklilik qanununun və onun tələblərinin 
həyata keçirilməsindən ibarətdirmi? Bu 
altemativ, əxlaqda əxlaqdankənar xeyir və 
əxlaqi gərəklilik anlayışlarının qarşılıqlı 
əlaqəsi haqqında sual formasını almışdır: 
ya vəzifənin tələbləri yalnız əldə edilməsi 
mümkün olan xeyirə əsaslanır (etiklərin 
mütləq əksəriyyəti bu nöqteyi-nəzəri bö- 
lüşürdülər), уа да, əksinə, xeyir anlayışının 
özünü gərəklilik vasitəsilə müəyyənləş- 

dirmək və əsaslandırmaq lazım gəlir (Kant, 
ingilis filosofları Ç.Brod, E.Yuinq). Birinci 
həll variantı, adətən, özünəməxsus konsek- 
vensial E. (lat, consequentia – nəticələr) 
konsepsiyasına gətirirdi. Bu konsepsiyaya 
görə, əxlaqi hərəkətlər doğurduqları prak- 
üki nəticələrdən asılı olaraq seçilməli və 

qiymətləndirilməlidir (hedonizm, еуде- 
mönizm, utilitarizm və s.). Bu cür həll yolu 

Etiqo dağ silsiləsi, Sirane yulkanının kraterində Yuqama gölü. 



ETİL EFİRİ 

mm-dir, qış qarlı keçir. Neft və yanar qaz 
hasil (Niiqata yaxınlığında) olunur. Düyü, 
tərəvəz və bostan əkinçiliyi var, 1964 ildə 
fəlakətli zəlzələ olmuşdur. Niiqata, Na- 
qaoka ş--ləri E.-dadır. 
ETİL EFİRİ - bax Diefil efiri, 
ETİL MAYESİ - tetraetilqurğuşun və 
karbohidrogenlərin halogenli törəmələrinin 
(etilbromid, dibrom- və dixloretanlar, xİor- 
naftalin qarışığı) homogen qarışığı (bax 
Antidetonatorlar). Tarkibində, həmçinin 
doldurucu (aviabenzin), antioksidləşdirici 
(məs,, p-hidroksidifenilamin) və boyayıcı 
maddə vardır. E.m. yağabənzər mayedir, 
suda həll olmur, benzin, piy və yağlarda 
həll olur. Benzinlərin detonasiya davam- 
lığını yüksəltmək üçün istifadə edilir (kq 
benzinə əlavə edilən 0,5-4 il E.m. onun 
oktan ədədini 4-15 vahid artırır). E.m. çox 
zəhərlidir (təyinatı üzrə olmayan tətbiqinin 

qarşısını almaq məqsədilə etilləşdirilmiş 
benzinlər boyanır). E.m.-nin istifadəsi 
azaldılır. 
ETİL SPİRTİ, etanol, metilkar- 
binol, çaxır spirti - biratomlu ali- 
fatik spirtlərin nümayəndəsi: C:H,OH: 

d verən maye: 
: 27 kq/m). Еви, 

spirtlər, düetilefiri, qliserin, xloroform, 
asetaldehid, benzin vəs. ilə bütün nisbət- 
lərdə qarışır. Solğun-muvi alovla yanır. 
Es. metallarla etilatlar, məs, C,H,ONa, 
(CiH.ORAİ: qeyri-üzvi və üzvi turşularla, 

anhidridlərlə, halogenanhidridlərlə mürək- 
kəb efirlər (məs., CH:OOH ilə etilasetat, 
epoksidlərlə hidroksicfirlər əm 
Ess-nin dehidratlaşmasından etilen və di- 

efiri, dehidrogenləşməsindən asetalde- 
ər alınır. Aldehid və ketonlarla ase- 

tallar: ХаС1О ilə xloroform (Haloform 
reaksiyası), xlor ilə xloral: NH, ilə mono-, 
di- və trietilaminlər əmələ gətirir. РОСТ, 
və ya SO/Cİ, ilə reaksiyasından fosfat və 

УН, acı 

sulfat turşularının tam efirləri alınır. 
Sənayedə Е.5. bitki mənşəli karbohid- 

ratların maya iştirakı ilə anaerob qıcqırdıl- 
masından və etilenin hidratlaşmasından 

alınır. Е.5, istehsalı üçün qida bitki xam- 

malı, ağac emalı sənayesinin tullantıları, 
sulfit tortası xammal gla bilər. 

Es, lak-boya və əczaçılıq sənayesində 
həlledici kimi, kinofotomateriallar, radio- 

elektronika və məişət kimyası malları, part- 
layıcı maddələr və s.-nin istehsalında tətbiq 
edilir. Dietil efiri, xloroform, tetraetilqur- 
ğuşun, asetaldehid, asetat turşusu, etila- 

setat, etilamin, etilakrilat, etilsilikat və s. 
istehsalında xammaldır. E.s. antifrizin 

komponentidir, reaktiv mühərriklər üçün 
yanacaqdır. Bir sıra ölkələrdə avtomobil 
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yanacağının komponenti kimi işlənir, oktan 
ədədini yüksəldir, benzin sərfini, yanma 
(işlənmiş) qazlarında olan zərərli maddə- 
lərin miqdarını azaldır (bax Вгоуанасаф). 
Texniki məqsədlərlə əsasən denaturatlaş- 
dırılmış spirt (denaturat) işlədilir. E.s. tib- 
də dezinfeksiya, səthi damargenişləndirici 
vasitə, zülalın koaqulyantı kimi, yanıqların: 
müalicəsində, xüsusilə xeyli miqdarda 
spirtli içkilərin hazırlanmasında istifadə 
olunur. Dərini və selikli qişanı yandırır: 
daxilə qəbul etdikdə beynin ləngimə mər- 

kəzlərini zəiflədir. 
ETİLASETAT, sirkə turşusunun etil 
efiri — üzvi birləşmə, CH,COOC)Hş: 
rəngsiz, xoş iyli maye: faa 77,17C, sıxlığı 
900, q/m. Etanol, dtetil efiri, benzol, 

CHCİ, ilə qarışır, suda az (kütləyə görə 
1296) həll olur. Е. mürəkkəb efirlərin bütün 
xassələrinə malikdir. Sənayedə E. Tişşenko: 

reaksiyası üzrə asetaldehiddən, sirkə tur- 
şusunun etanol ilə efirləşməsindən və eti- 
len ilə qarşılıqlı təsirindən alınır. E. labo- 
ratoriyada etil spirtinin CH,COCİ, keten 
və ya (CH,CO))0 ilə: karbon(11)oksidin 

CH.OH və etilenlə reaksiyasından sintez 

edilir. E. nitrosellüloz, asetilsellüloz, qat- 
ranlı yağlı laklar, piy və mumların həll- 
edicisidir, spirtlə qarışığı süni dəri isteh- 
salında həlledici kimi istifadə olunur, Sulu 

məhlullarından üzvi birləşmələrin ayrıl- 
masında ekstragent, partlayıcı maddələr 
istehsalında ielatinləşdirici vasitə, meyvə: 
essensiyalarının komponenti kimi tətbiq 
edilir. E. buxarları gözün selikli qişasını 
və tənəffüs yollarını qıcıqlandırır, dəriyə 
təsir etdikdə dermatitlər və ekzema tö- 
rədir. 

ETİLBENZÖL - aromatik karbohidro- 
gen, C,H,CH,CH/: rəngsiz, benzol iyli ma- 
ye: Hay, 136,197C. Suda, demək olar ki, 
həll olmur. Əksər üzvi həlledicilərlə qarışır. 
Aromatik birləşmələrin kimyəvi xassələrinə 
malikdir. E.-un qaz fazada və işıqda (kata- 
lizatorsuz), yaxud onun qaynama temp- 
nunda Cİ, və ya Brr:ilə qarşılıqlı təsirindən 
(1-halogenetil)- və (2-halogenetil)-benzol- 
lar əmələ gəlir. Maye fazada aşağı temp-r- 
da katalizatorların (А1С̧1,, ЕеВг,, |, və s.) 
iştirakı ilə halogenləşməsindən o- və p- 
halogentörəmələri: nitrat turşusu ilə ben- 
zol halqasında nitrolaşmasından müvafiq 
mono-, di- və trinitrotörəmələr, СтО, və ya 
фиги HNO, ilə oksidləşməsindən benzoy 
turşusu və asetofenon, maye fazada man- 
qan-asetatın iştirakı ilə oksidləşməsindən 
a-feniletil spirti alınır. E.-un katalizatorlar 
(Zn və ya Cr oksidi əsaslı) üzərində 3607C 
temp-rda dehidrogenləşməsindən stirol alı- 
nır, 

həlledici kimi işlənir. E, dərini qı 
биг, qıcolma təsiri göstərir. 
ETİLEN, степ – alkenlərin 
nümayəndəsi, CHş”CH?: zəif efir iy 
rəngsiz qaz: Пан. — 103,712С. Dietilefi- 
rində və karbohidrogenlərdə yaxşı həll olur, 
Təbiətdə E.-ə, demək olarki, rast gəlinmir, 
Bitki və heyvan toxumalarında maddələr 
mübadiləsinin aralıq məhsulu kimi 
miqdarda əmələ gəlir. E. fitohormonların 
xassəsinə malikdir: böyüməni ləngidir, hü. 
ceyrələrin qocalmasını, meyvələrin yetiş- 
məsini sürətləndirir. Kimyəvi xassələrinə 
görə alkenlərin tipik nümayəndəsi olub, 
yüksək reaksiyayagirmə qabiliyyətinə (xü. 
susilə elektrofil birləşmə reaksiyalarında) 
malikdir. E. xlorla dixloretan əmələ gəti- 
rir. E.-in hidratlaşmasından etil spirti, 
hidrohalogenləşməsindən etilxlorid, SCİ, 
və ya SCİ, ilə qarşılıqlı təsirindən iprit 
S(CH,CH?Cİ): oksigen və ya hava ilə 
oksidləşməsindən (200-300”C temp-rda 

Ag?0 iştirakı ilə) etilenoksid alınır. 
Sənayedə E.-i neftin maye distillat- 

larinin və ya aşağı parafin karbohidrogen- 
lərin pirolizindən alırlar. Metandan E.-in 
alınma üsulu işlənilmişdir. Ən təmiz E. la- 
boratoriya şəraitində 400-450”C temp-rda, 

А1,О, katalizatoru üzərində etanolun de- 
hidratlaşmasından alınır. E. alkilləşdirici 
agentdir və benzolun alkilləşdirilməsində 

geniş istifadə olunur. Е. eil spirtinin, eti- 
lenxlorhidrinin, etilenoksidin, polietilenin, 
etilen-propilen kauçukların və s. alınma- 
sında geniş tətbiq olunur. 
ETİLENDİAMİN, 1.2-diaminetan- 
ən sadə alifatik diamin, H,NC,H,NH,. 
amin iyli, havada tüstülənən rəngsiz qaz: 
fay, 1172С, sıxlığı 896,6 Ҝ/т9, Би ilə 
qızdırıldıqda) və əksər üzvi həlledicilərlə 
qarışır, karbohidrogenlərdə həll olmur. Б. 
diaminlərin kimyəvi xassələrinə malikdir. 
E, birəsaslı karbon turşuları ilə qızdırıl- 
dıqda mono- və diamidlər alınır, yüksək 
temp-r və təzyiqdə katalizator iştirakı ilə 
öz-özünə kondensləşməsindən piperazin 
əmələ gəlir. E. 1,2-diketonlarla 2.3-dihidro- 
pirazinlər, karbamid ilə 2-imidazolidinon: 
CICH,COOH və ya СН:О və HCİ qarışığı: 
ilə etilendiamintetraasetat turşusu, alkil- 
halogenidlərlə mono- və diəvəzli məhsul- 
lar: dihalogenidlərlə kation polimer məh- 

əzizi ri sbilllimək üçün 2 
və termoplustik adgezivlər: etilendiamin- 
ietraasetat turşusunun, fungisidlərin (məs,, 
sincba, polimarsin), motor yağları üçün 
aşqarların, dərman vasitələrinin və s. alın- 
mal istifadə edilir. 

Е. yuxarı tənəffüs yollarının selil 
ә iris qara ciyəri zə- 

ETİLEN KARBOHİDROGENLƏRİ – 
bax Aİkenlər. 
ETİLENXLORHİDRİN, 2-x1oreta- 
nol, Ş-xloretil spirti, etilen- 
qlikolun xlorhidrini-üzvi birləşmə, 
HOCH)UH?Cİ, xoş efir iyli, rəngsiz maye: 
(удин 128/7C. Su, spirt və efirlərlə bütün 
nisbətlərdə qarışır, su ilə azeotrop qarışıq 
əmələ gətirir. E. həm spirtlər, həm də kar- 
bohidrogenlərin halogentörəmələri üçün 
səciyyəvi olan reaksiyalara girir. E. qələvi 
agentlərin iştirakında su ilə qızdırıldıqda 
etilenqlikola qədər asan hidroliz olunur, 
E.-in HNO) və ya СтО, ilə oksidləşməsin- 
dən CICH,COOH: Ca, Na, Ba hidroksid- 

ləri ilə qarşılıqlı təsirindən etilenoksid: 
karbon turşuları ilə efirləşmə reaksiyasın- 
dan RCOOCH?CHiCI alınır. Alkoqolyat- 
larla топоебг etilenqlikollar, sulu МН, ilə 
mono-, di- və trietanolaminlərin qarışığını: 
birli və ikili aminlərlə etanolaminlərin tö- 
rəmələrini: yüksək temp-rda qələvi metal- 
ların duzları ilə xİoral əmələ gətirir. 

E.-i sənayedə etilendən alınır. E.-in 
sulu məhlulu antifrizdir: susuz E. sənaye- 
nin lak-boya və digər sahələrində tətbiq 
edilən sellüloz efirlərinin həlledicisidir. 
Etilenqlikolun və onun törəmələrinin, eta- 
nolaminlərin alınması üçün istifadə edilə 
bilər, 

Е. sisteminə və maddələr müba- 
diləsinə güclü təsir edir, selikli qişanı qıcıq- 
landırır. Partlayış və yanğın təhlükəlidir. 
ETİLENQLİKÖL, 1,2-ctandiol-ən 
sadə ikiatomlu spirt, HOCH, CH,OH, 

rəngsiz, iysiz, hiqroskopik, özlü maye: (, — 
İTC, hay, 197,62С. Suda, spirtlərdə, 
ketonlarda yaxşı həll olur, benzol, toluol, 
dietil efiri və CC,-də həll olmur. E.-da 
bitki və heyvan yağları pis həll olur, 

mineral yağlar, parafinlər, kauçuk, poli- 

PCİ, ilə: 
etan: ükril- nitrillə mono- və ( difz-sinetil 
efirləri, etilendioksidlə polietilenqlikol- 
lar, molekulyar oksigenlə oksidləşməklə 
peroksidlər, formaldehid və formiat tur- 
şusu əmələ | E.-un dehidratlaşma- 
sından asetaldehid (ZnCİ,-in iştirakı ilə), 
dietilenqlikol (NaOH-in iştirakı ilə) və 
ya dioksan (H,SO,-ün 
iştirakı ilə qızdırıldıqda) 
alınır. 

E. sənayedə etilen- 
oksidin hidratlaşmasın- 
dan alınır, Е. kimya, 
toxuculuq, avtomobil, 
aviasiya, elektrotexnika 
sənayesində tətbiq edilir, dünyada E. isteh- 
salının 41--4596- sintetik poliefir liflərin və 
plyonkaların, təqr. 4096-1 antifriz alınma- 
sında istifadə olunur. Həmçinin hidravlik 
və tablama maycləri, poliuretanlar, alkid 
qatranları istehsalında tətbiq edili 
hərlidir, daxilə düşdükdə, mərkəzi sinir sis- 
teminə və böyrəklərə təsir göstərir, Yanar 
mayedir. 
ETİLENOKSİD, oksiran, 1,2-cpok- 
sietan, etilenoksidi - üzvi bir- 
ləşmə: rəngsiz qaz, yaxud xarakterik efir 
iyli maye: r,.-112.59C, (дн, 10.7*С. 

У 

Suda, etanolda, karbohidrogenlərdə və: 
digər üzvi həlledicilərdə yaxşı həll olur, Е. 
üçün tsiklin açılması ilə müşayiət olunan 
reaksiyalar səciyyəvidir. Nuklcofil reagent- 
lərlə əksər reaksiyaları aralıq oksonium 
kompleksin əmələ gəlməsi ilə gedir. E.-in 
əsasi katalizatorların iştirakı ilə hidratlaş- 

masından etilenqlikol alınır. E. sulu mü- 
hitdə hidrogen-halogenidlərlə halogen-hid- 
rinlər, spirtlərlə sellozolvlar, az miqdarda 
su iştirakında NH, ilə mono-, di- və ya tri- 
etanolaminlərin qarışığını: dialkiletanol- 
aminlərlə polietilenqlikolların amintörə- 
mələrini: HCN ilə (qələvilərin iştirakında) 
etilensianhidrin: üzvi turşularla və ya onla- 
rin anhidridləri ilə etilenqlikolların mono- 
vədicfirlərini: SnCİ: və ya ВЕ, iştirakında 
aldehid və ketonlarla tsiklik asetat və ke- 
tallar əmələ gətirir. E.-in polimerləşmə- 
sindən polietilenoksidlər, dimerləşməsin- 
dən 14-dioksan alınır. 

E.-in alınmasının əsas sənaye üsulu 

“etanolamin, di: 
tanol, polietilenqlikol və qeyri-ion səthi 
aktiv maddələrin istehsalında tətbiq edilir. 
E, yanardır, partlayış təhlükəli və zəhər- 
Би təsir göstərir, dərini və 

il qiciqlandırır. 
ETİLEN-PROPİLEN KAUÇUKLARI 
etilenin propilenlə sopolimerləri və ya 
hər iki monomerin qoşulmamış dicnlərlə 
terpolimerləri, Sopolimerin (1) və etiliden- 
norbornen terpolimerin (11) ümumi for- 
müllari: 

“İCH,CH,İ—TCH(CH,)CH,İL, 0 

ну -“СНусНД.-СН(СНуСнә-СН— 
H—CH,—ÇH (Il) 

CH,—C——CHCH, 

E.-p.k.-nın makromolekulları 50-7076 
(mol ilə) etilen manqalarından ibsrətdir. 

Molekulunda belə manqaları çox olan so- 
polimerlər termoplastdır. Мо), k. 80-250 
min, sıxlığı 850-870kq/m3, şüşələşmə: 

temp-ru -55-dən -70"C-ədək olur, Е.-р.К. 
polyar həlledicilərdə az şişir, lakin karbo- 
hidrogen yağların və qeyri-polyar həll- 
edicilərin təsirinə davamsızdır. Sopolimer 
və terpolimerlərin əsas zəncirində ikiqat 

rabitə olmadığına görə E.-p.k. digər sinte- 
tik kauçuklara nisbətən ozon, işıq və at- 
mosferin təsirinə davamlılığı yüksəkdir. 

1502С-әдәК temp-rda uüzünmüddətli və 
2002С-дә qısamüddətli istiliyə, eləcə də 
oksidləşdirici və aqressiv mühitin təsirinə 
davamlıdır. Yağa və odadavamlığı aşa- 
фа. 

E-p.krezinqarışdırıcılarda və vərdən- 
lərdə inqrediyentlərlə asan qarışır. Məmü- 
latlar təzyiq altında tökmə, kalandrr, ekstru- 

ziya üsulları ilə hazırlanır. 
Е.-р.К. kumil-peroksid, üçlü-butilper- 

oksid, kükürd vəs. ilə vulkanlaşdırılır. 
E--p.k. zərbəyədavamlı plastik kütlə- 

lərin, avtomobilin kipləşdirici detallarının, 
velosiped şinləri, kitrələnmiş örtüklər, isti- 
yədayamlı konveyer lentləri, rezinləşmiş 
parça və şlanqların istehsalında, eləcə də 
naqil və kabellərin izoləedicisi kimi tətbiq 

edilir. 
ETİLXLORİD, xloretan- üzvi birləş- 
mə, СуНС1, rəngsiz qaz, По, 12:27*С, 
sıxlığı 897,8 kq/m). E, üzvi həlledicilərdə 
yaxşı, suda az həll olur. Su ilə azeotrop qa- 
nşıq əmələ gətirir. E.-in katalizatorların 
(Al,0,, silikagel və 5.) iştirakı ilə xlorla 
reaksiyasından 1,1- və 1,2-dixloretanların 
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ETİLSELLÜLOZ 

qarışığı: bromla qarşılıqlı təsirindən xlor- 
brometan: oksidləşməsindən CO,, НСТ və 
H:O alınır. E. etilenin hidroxlorlaşmasın- 
dan alınır. Həmçinin etil spirtinin HCl ilə 
qarşılıqlı təsirindən və ya etanın qaz fazada 
xlorlaşmasından alınır. Е. Pb(C:H3),, etil- 
sellüloz, silisium-üzvi birləşmələr istehsa- 
Tnda tətbiq edilir. E. piy, yağ, (ә 

mum vəs--nin həlledicisidir: xarici narkoz 
üçün işlədilir. E. yanardır, partlayış və yan- 
in təhlükəlidir. 
ETİLSELLÜLÖZ - sellülozun sadə etil 
efiri. Ümumi formulu: (C.H:O: (OH), , 
(0С.Н.),), İy zdur, mol. k. 24-70 
min, sıxlığı 1,09-1,17 q/smi, Е.-ип fiziki- 
mexaniki xassələr kompleksi bir elementar 
manqada əvəz olunmuş OH qruplarının 
sayı (x) və ya əvəzolunma dərəcəsi (ƏD) 
ilə müəyyən edilir. Həmçinin həllolması 
əvəzolunma dərəcəsi ilə təyin edilir və 
Әр = 24 olduqda əksər üzvi həlledici- 
lərdə (benzol, toluol, etilasetat, butanol və 
s,) həll olur, suda və neft məhsullarında 
(məs,, benzin, heksan) həll olmur. Qatı 
qələvi məhlulların və duru mineral tur- 
şularin təsirinə davamlıdır. Turşuların qatı 
məhlullarında E. bir neçə sur ərzində 
depolimerləşir. Plastifikator və qatranların 
çoxu ilə uyğunlaşır: yaxşı diclektrikdir: 
Е.-ип nazik plyonkalarının yüksək elektrik 
möhkəmliyi (150-250 тип) onun ən 
əhəmiyyətli xassəsidir. edə E.-u, 
əsasən, qələvili se/lülozun etilxloridlə 
qarşılıqlı təsirindən alırlar, E, efirsellüloz 
plastiklərin, etrolların, plyonkaların, lak- 
ların istehsalında ilkin məhsul kimi, an- 
tikorroziya örtüklərin hazırlanmasında 
istifadə olunur. 

ETİMAD, Natiq Mir Mehdi Məhəmməd 

oğlu (1900, Təbriz — 1981, Tehran) - 
Azərb. şairi, maarif xadimi. İlk təhsilini 

Təbrizdə köhnə tipli mədrəsədə almış, 
Talibiyyə” mədrəsəsində ali təhsilini başa 

vurmuşdur. 1917 ildə Təbrizdə “Etimad” 

məktəbini açmış, 10 il məktəbə rəhbərlik 
etmişdir. Azərb. Milli Hökuməti dövründə 

(1945-46) Təbrizdə yaradılmış “Şairlər 
məclisi"nin rəhbəri olmuşdur. “Vətən yo- 
lunda”, “Azərbaycan”, “Şəfəq”, “Yeni 

”, “Günəş” və s, qəzet- 
aşlıq etmişdir. Musiqiyə ma- 

raq göstərmiş, “Mürği-səhər” mahnısının 
Azərb, dilində yeni versiyasını yaratmışdır. 
Azərb. Milli Hökuməti dağıdıldıqdan sonra 
iki il həbsdə olmuşdur. Həbsdən çıxdıqdan 
sonra Notariat kontorunda işləməyə baş- 

lamış, ədəbi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

“Çərşənbə bazaı 
dayət-ül-kəlam” 
nazireyi-ədəbi 
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mad”, “Əlifbayi-cədid” adlı çap olunmuş 
əsərlərin müəllifidir. “Gəlinlər bəzəyi”, 

“Gül qönçəsi”, “Ayineyi-əxlaq” şeir kitab- 
lari var. Azərb. Milli Hökuməti himninin 
(məm) müəllifidir. 
ETİMAD VOTLMU - parlament təcrü- 
bəsində (bir qaydı olaraq, parlamentin 
aşağı palatasında) hökumətin, yaxud ayrıca 

nazirin siyasi xəttinin, müəyyən aksiyanın 

və ya qanun layihəsinin ifadə olunan bəyə- 
nilməsi. E.v. haqqında məsələnin qoyuluşu 
təşəbbüsü hökumətin özü, parlament frak- 
siyası və ya deputatlar qrupu tərəfindən 
irəli sürülə bilər. 
ETİMADNAMƏ - diplomatik nümayən- 
dənin təyin olunarkən təqdim etdiyi sənəd. 
Diplomatik nümayəndənin missiyasının və 
şəxsiyyətinin nümayəndəli (diplomatik) 
xarakterini təsdiq edir. Səfir və elçilər üçün 
E. bir dövlət başçısından digərinə müəyyən 
olunmuş formada yazılır, müvafiq surətdə 
imzalanır və möhürlər vurulur. E.-də onu 
göndərənin və alanın adı və titulu (rütbəsi), 
diplomatik nümayəndənin adı və rütbəsi, 
ona bütün əlaqələrdə məhz həmin dövlətin 
nümayəndəsi kimi etimad göstərmək xahişi 
qeyd olunur. Diplomatik nümayəndə E.-ni 
dövlət başçısının ilk qəbulu (audiensiya) 
zamanı təqdim edir, onun təsdiq olunmuş 
surəti isə qabaqcadan xarici işlər idarəsinin 
başçısına göndərilir. Diplomatik nümayən- 
də vəzifəsini tərk etdikdə öydəfnamə təq- 
dim edir. 

ETİMADSIZLIQ VOTUMU - Etimad 

yotumunun əksi, Hökumətə təcrübədə 
onun istefaya getməsinə və yeni höku- 

şdirilmasına (hökumət 

ədar), yaxud parlamentin 

aşağı palatasının buraxılmasına və vax- 
tından əvvəl seçkilərin keçirilməsinə 
səbəb olur. 

ETİMADÜSSƏLTƏNƏ Marağalı Mə- 
həmmədhəsən xan Əli xan Müqəddəm 
oğlu (16.9.1843, Tehran – 1896, Tehran) 

19 əsr Azərb. naşiri, mətbuat və tər- 
cümə işləri xadimi. Ağa Məhəmməd şah 
Qacarın qardaşı Mustafaqulu xanın 
nəvəsi. Əmiri-Kəbir Mirzə Tağı xanın 
Tehranda (1851) təsis etdiyi Darülfü- 
nunda təhsil almış, hərb, tarix, coğrafiya, 
riyaziyyat elmləri ilə yanaşı, ərəb, ingilis 
və rus dillərini öyrənmişdir. 1863-67 
illərdə Parisdə Qacar dövlətinin sə- 

lahiyyətli səfiri Həsənəli xan Gorusinin 
müavini, attaşe kimi fəaliyyət göstər- 
mişdir. Avropadan qayıtdıqdan sonra 
Nəsrəddin şahın 11848-96) şəxsi mütər- 
cimi və köməkçisi təyin olunmuşdur. 
İran maarifi və mətbuatının inkişafında 
göstərdiyi xidmətlərə görə “Səniüddöv- 

ğında Avropa elmi metodur 
tərcüməçi kimi isə fars n 
ləşmiş nümunələrinin banisi o 
nınır. 50-dən çox orifinal və (ә 
əsərinin müəllifidir: “Mirətül-b 
Nasiri” (“Nasiri şəhərlərinin aynası 

cilddə), “Mətlə üş-Şəms” (“Günəşin 
ması”, 3 cilddə), “Dürər-üt-Tican fi tari 
bəni əl-Əşkan” ("Əşkanilər tari: 
dürər toplusu”), "əl-Məasir vəl-asar" 
(“Hünərlər və əsərlər”), eXeyrati-hesan": 
(“Gözəllər sərvəti”, 3 cilddə) və 5. 10-dək 
qəzetin (“Ruznameye milli”, "Ruzna- 

İran”, “Mərrix” və s.) ça- 
rak etmiş və bir çoxunun re- 

daktoru olmuşdur. 4 

Əd: Tərbiyət M. Danişməndani-Azərbay- 
can, B. 1987: Marağalı Məhəmmədhəsən xan Eti- 
madüssəltənə. Xeyrati-hesan (Gözəllər sərvəti), В., 
2009 
ETİMOLÖGİYA (qədim yun. Егојоу = 
həqiqət 4... /ogiya) — 1. Ayrı-ayrı sözlərin, 
morfemlərin mənşəyini və tarixini öy- 
rənməklə məşğul olan dilçilik şöbəsi, 
2. Söz və morfemlərin mənşəyi və tarixi, 
Yalan (çı) Е. — başqa dillərdən alınma söz- 
lərin və ya ana dilinə məxsus sözün eti- 

molofi tərkibi haqqında səhv, yanliş mü- 
lahizə, xalq E.-sı — sözlərin mənşəyini elmi 
şəkildə tədqiq etmək əvəzinə, onların daxili 
formasını sərbəst, ixtiyari şəkildə şərhetmə: 
paronimik attraksiya, 

Tarixən “E.” termini “morfologiya” 
mənasında işlədilmiş, dil vahidlərinin qu- 
ruluşu haqqında təlim kimi başa düşül- 
müşdür. E.-nın tarixi çox qədimdir. Hələ e, 
ә. 6 əsrdə yunan filosofları sözlərin E.-sı 
ilə məşğul olmuşlar. Bu elmin banisi Platon 
sayılır. 13 əsrdə R. Bekon, 18 əsrdə Leyb- 
nis (habelə Rask, Pott, Kursius, Fiki) bu: 
elmin inkişafı üçün çox iş görmüşlər, Е.- 
nın elmi əsasları yalnız müqayisəli-tarixi 
dilçilik meydana gələndən sonra müəyyən: 
edilmişdir. Bu dilçilik (xüsusilə gənc qram- 
matiklər) səs dəyişmələrinin qanunauyğun- 
luqlarını, analogiyaları, sözalmanın elmi: 
əsaslarını işləyə bilmişdir. 

“Е.” termini dilçilikdə nisbətən daha 
dar mənada - ayrı-ayrı sözlərin mənşəyi 
anlamında da işlədilir. E. fonetika və se- 
mantika ilə də ə) с 
ЕИМОГОЛ FİQUR - eyni söz ЫПЗзӱ- 
məsi və cümlə tərkibində eyni kökdən dü- 
zələn vahidlərin bağlılığı ilə meydana çıxan 

ədəbiyyatında İ 
ир işlədilir. 
ETİOLÖGİYA (yun. airin - səbəb 2 ... 
logiya) - xəstəliyin səbəbi: tibdə parolo- 
giyanın səbəbiyyət problemini öyrənən 
bölmə. Bir sıra xəstəliklərdə spesifik etio- 

loli səbəblər müəyyən edilmişdir. Bu, i 
feksion və parazitar xəstəliklərin əksəri, 
yətinə aiddir. Məs., səhih məlumdur ki, 
mikobakteriya vərəmin, “canlı plazmo- 
dilər” üçgünlük malyariyanın törədicisidir, 
yəni bu törədicilər insan orqanizmində və- 
тәп və malyariyadan başqa heç bir digər 
xəstəlik törətmir, bu xəstəliklər öz növbə- 
sində digər törədicilərlə baş vermir. Belə 
hallarda spesifik E. haqqında söhbət gedir 
və birmənalı olaraq etiololi amillə xəstəlik 
arasında səbəb-nəticə asılılığı aydın nəzərə 

r, 
ən xarakterli Е. nümunəsi istər 
uzunsürən septik endokardit, istərsə də 
digər xəstəliklər (məs., çiban və ya ağ 
viyərlərin iltihabı) törədən ağ stafilokokk 
ola bilər, Lakin uzun sürən septik endo- 
karditi müxtəlif mikroblar da (məs., yaşıl 
streptokoklarla) törədə bilər. Вејә ено1 
əlaqə qeyri-spesifik adlanır. Adətən etiolofi 
amilin iştirakı vacib, lakin xəstəliyin baş 
verməsi üçün yetərli şərt deyil, çünki o, 

ancaq xəstəlik törədicinin təsirinə qarşı 
orqanizmin müəyyən həssaslığı olduğu 
halda inkişaf edir: təbiətdə xəstəl 
labüdlüyü demək olar ki, rast gəlinmir. 
Xəstəlik törədicilərinin xəstəlik törətmə 
qabiliyyəti (patogenliyi) geniş hüdudlarda 
dəyişir. O, taunda, vəbada, təbii çiçəkdə, 
qızılcada çox yüksəkdir, əksinə, strepto- 

koklu mühitdə olanların ancaq az hissəsi 
angina ilə xəstələnir. Vərəm mikobakteri- 
yaları (xəstəliyin şübhəsiz səbəbi) insan- 
ların böyük əksəriyyətinin orqanizminə 
düşür, lakin yalnız ayrı-ayrı şəxslər və- 
rəmlə xəstələnirlər: onun baş verməsi, 
lokallaşması, xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi hə- 
min insanın orqanizminin reaktivliyindən 
xeyli dərəcədə asılıdır. Beləliklə, infeksion 
xəstəlik mikrobla insan orqanizminin 
qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. 

dəyişməsi asanlıqla həm 1 

mimiliyini nəzərdə tutan 
Xüsusi təhkiyə fo: 

o: kimi E.-a ilk dəfə müq. Avqustin mü- 
raciət etmişdir ("Etiraf”, təqr. 400 4). 
Bilavasitə müəllif təhkiyəsində verilən E. 

Genetik 
ər əsasında 

əliyin inkişaf: 

јапг baxımdan daha çox ayrobloqrafi- 
yaya ("Etiraf”, 1.1.Russo, 1766-69: "Eli- 

n E--ya, həm də гаг", L.N.Tolstoy, 1884 ildə nəşr olun- 
mexanizminə (yəni pa- muşdur) yaxındır, lakin digər Yanrların 

ogenezinə) aid edilə bilər, çünki əslində xüsusiyyətlərini də daşıya bilər: əxlaqi 
etiolo)i rol mutasiya türədən (məs,, xəstənin məzmunlu nəsihət (“Müəllif etrafi” 
valideynlərində) amilə (çox vaxt: hələ N.V.Qoqol, 1847), qarabasma (“Tiryək 
açılmamış) məxsus olur. İrsi meyilliyi olan həvəskarı ingilisin etirafi”ndakı narkotik 
şəxslərin xəstəlik problemi başqa cür izah hallüsinasiyaların təs 
olunur, çünki burada həmin amil xəstəliyin 
baş verməsi üçün yalnız şərait yaradır və 

Həmin şəxsdə konkret xəstəlik çər- 
çivəsində E. həmişə bir sıra şərtlərlə əla- 
qədardır, onlardan bəziləri xəstəliyə əks- 
təsir göstərir, digərləri xəstəliyin baş ver- 
məsinə səbəb olur. Ona görə Е.-уа pato- 
genezdən ayrı baxılması konkret müa- 
licə-diaqnostik vəziyyətdə deyil, onun 
ancaq elmi təhlili prosesində mümkün ola 
bilər. Çox vaxt bir sıra amillər arasında 
xəstəliyin əsas səbəbini seçmək çətin olur, 
insanın bir çox xəstəliklərinin patogene- 
zinin lazımi dərəcədə tam öyrənilməsinə 
baxmayaraq, onlardan bəzilərinin E.-sı 
müəyyən edilməmişdir və onlar müstəqil 
nozoloyi formada (bax Nozologiya) ayrılır. 
Lakin bu, məs., xroniki xəstəliklərdə E.-sı 
açılmamış (şişlər, ateroskleroz və s.) xəs- 
təliyin başlıca səbəbi kimi özünün möv- 
cudluğunu inkara və yaxud onun çox- 
səbəbli (polietioloyi) olmasını iddia etməyə 
əsas vermir. “Е.” termini ilə xəstəliyin in- 
kişaf mexanizmi, onun təzahür etməsi, 
ağırlaşması və nəticəsi deyil, onu əmələ 
gətirən məhz əsas səbəbin göstərilməsi 
qəbul edildiyindən, məs., ağ ciyərin bəzi 
xəstəliklərinin allergik E.-sı haqqında yox, 
allergik təbiəti haqqında danışmaq olar. 

Xəstəliyin E.-sının aşkara çıxarılması- 
nın mühüm praktik əhəmiyyəti vardır, 
çünki bu, nəinki patogenetik və simpto- 
matik müalicə aparmağa, həm də xəstəliyin 
səbəb amilinə müalicə dərmanları ilə məq- 
sədyönlü təsir göstərməyə (etiotrop müa- 
licəyə), məs., infeksion xəstəliklərə qarşı 
antibiotiklərlə müalicəyə imkan verir. Xəs- 
təliyin müəyyən edilmiş E.-sı həmçinin 
səmərəli profilaktikanın əsasıdır (məs., 

din köməyi). “E” termini baytarlıqda da 
eyni mənada işlədilir. 

- De Kuinsi, 
1822), məktub (“De profundis”, O.Uayld, 
1905 ildə nəşr olunmuşdur). Roman və 

ona görə də səbəb-nəticə asılılıq zəncirində bədi nəsrin digər fanrlarında E. uydur- 
əəə amilə deyil, patogenetik amilə aid ma personalın dilindən verilir: A. de 

Müssenin “Əsrin övladının etirafı" 
(1836), V.Sandın “Gənc qızın etirafı” 
(1864), T.Mannın “Масәгас̧и Feliks Kul- 
yanın etirafı” (1954) romanları. E. bə- 
zən şeir (D.V.Davıdov “Qusar etira 
1832: S.A.Yesenin “Dələduzun etirafı 
1921), bəzən də poema (M.Y.Lermontov 
“Misiri”, nəşri 1840) formasında olur. 
ETİSAMİ Pərvin (17.3.1907, Təbriz - 
23:3.1941, Qum) — Azərb. əsilli İran şai- 
rəsi, Etisamülmülk təxəllüsü ilə çıxış edən 

atası Yusif Etisami yazıçı və tərcüməçi 
olmuşdur. E. kiçik yaşlarından Tehrana 
köçmüşdür. İlk təhsilini atasından almış, 
ərəb və fars dillərini öyrənmişdir. 1924 ildə 
Tehranın “Amerika qızlar məktəbi”ni bi- 
tirmiş, bir müddət orada dərs demişdir. 
1935 ildə ilk şeir məcmuəsi nəşr olun- 

muşdur. 1936 ildə Maarif Nazirliyi tərə- 

findən Üçüncü Elmi Dərəcə nişan ilə təltif 
edilmiş, həmin nazirliyə işə qəbul olun- 

muşdur, Lakin hakim dairələrin istibdadına 
cavab olaraq Rza Şahın arvadına dərs 
demək təklifini qəbul etməmiş, elmi dərəcə 

nişanından imtina etmişdir. 
E. fars dilində yazmışdır. Divanı qəsi- 

dələr, qəzəllər, qitələr, məsnəyilər, üç- 
beytlər və təkbeytlərdən ibarət olub, ümu- 
milikdə 5606 beyti əhatə edir. Ölümündən 
bir neçə il əvvəl əsərlərinin bir hissəsini 
bəyənmədiyi üçün yandırmışdır. Yaradı- 
cılığında didaktika və lirizm üstünlük təşkil 
edir. Dili sadə və axıcıdır. Şeirlərində öz 
şəxsiyyəti demək olar ki, əks olunmamış- 
dir. Əsasən, sosial və siyasi problemlərdən 
uzaq olsa da, bəzi şeirlərinə həmin motiv- 
ləri daxil etmişdir. “Bizim şimşəyimiz 

varlıların zülmüdür”, “Ey rəncbər”, “Qa- 
rabəxtli”, “Qoca qadının şikayəti” şeir- 
Tərində yoxsulların həyatını təsvir etmiş, 
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ETMOİDİT 

istibdadı tənqid atəşinə tutmuş, xalqı in- 

qilaba səsləmiş, dövlətin ədalətsiz siya- 
sətinə qarşı çıxmışdır. Əsərlərində bəşəri 
idcalların təsviri üstündür. E. üslub cəhətdən 
həm özündən əvvəlki şairlərdən, həm də: 
müasirlərindən fərqlənsə də, yaradıcılığında 
klassik ədəbiyyatın təsiri güclüdür. 
ETMOİDİT, sfenoidit - xəlbir labi- 
rinti hüceyrələrinin selikli qişasının iltihabı 
Birtərəfli, yaxud ikitərəfli təzahür edir. Çox 
vaxt burunun əlavə ciblərinin iltihabı ilə 
birlikdə, eyni zamanda, müxtəlif yaşlı 
insanlarda təsadüf edilir. Səbəbləri: kəskin 
zökəm, qrip, qızılca, skarlatina və s. in- 
feksion xəstəliklərin ağırlaşmasıdır. Gedişi 
kəskin və ya xronikidir. Burunun üst hissəsi 
nahiyəsində ağrılar və baş ağırısı ilə özünü 
göstərir, Kəskin E. zamanı müalicə kəskin 
frontitdə və haymoritdə olduğu kimi kon- 
servativ, xroniki E.-də isə, əsasən, cərrahi 
üsulladır 
ETNA - İailiyada Siciliya a.-nın şm.-ş.-in- 
də fəaliyyətdə olan vulkan, Hünd. 3323 m 
(Avropada ən hündür). Konuşşəkillidir 
Oturacağının diametri 40-dan 60 km-dək, 
mərkəzi kraterinin diametri 400 n-dir. 

Yamuclarında 900-dən çox yan krater 
(hünd. bir neçə m-dən 200-300 ə-ədək) və 

a axını var, Olduqca aktivdir (130 
dəfədən çox püskürmüşdür), Ən fəlakətli 
çoxlu la 

püskürməsi 1669 ildə baş vermişdir: bu 
vaxt Kataniya ş.-nin bir hissəsi dağılmış və 
təqr, 100 min adamın qırıld man edi- 

ir. Sonuncu dəfə 1978 ildə püskürmüşdür. 
Püskürmə əsasən yan konuslardan baş qal- 
dirir. Lava axınları traxit, dolerit və ba- 
zaltlardan ibarətdir. Püskürmələrarası qaz 

хәзи buxarı ayrılır. Tez-tez zəlzələlər olur. 
800-900 ər hünd.-ədək məhsuldar vulkanik 
torpaqlardı bağlar, üzümlüklər salınmışdır. 
yuxarılarda meşə sahələri (palıd, fistiq, 
vələs, ağcaqayın, qaraşam), zirinc, astraqal 
kolluqları yayılmışdır. E.-nın 1500 m-dən 
yuxarıları bir neçə ay qarla örtülü olur. 
Turizm inkişaf etmişdir. 
ETNİK ASSİMİLYASİYA - bax /ssi- 
milyasiya (etnologiyada). 

ETNİK AZLIQ - bax Milli azlıq. 
ETNİK BİRLİK (yun. £övoç — “xalq, 
tayfa” sözündən) - ümumi özünüdərkə 
(etnik eynilik), həmçinin ümumi dil və 

ümumi mədəni xüsusiyyətlərə malik in- 
sanların qrupu (xalq). E.b.-in əsas əlaməti 
etnik eyniliyin mövcudluğudur. Sonuncu- 
nun əsasında birlik və onun bu və ya digər 
fərqləndirici xüsusiyyətləri formalaşır. 
Dünyada sayları bir neçə yüz nəfərdən 
(buduqlar, karaimlər, qrızlar, todalar və s.) 
yüz milyon və ondan çox (çinlilər, hindus- 
tanlılar və s.) olanı 5 mindən artıq E.b. var, 
Elb.-in bütövlüyü xalqın yayılma xarakte- 
rindən və sayından, qrupdaxili nikahlardan 
(endoqamiya), həmçinin E.b.-in üzvlərinin 
sosial və ictimai-siyasi statusundan asılıdır, 
Onun dağılmasına mədəni üstünlüyün 
müxtəlif formaları (bax /isimilyasiya), 
Eb. üzvlərinə qarşı birbaşa, yaxud bila- 
vasitə zorakılıq (etnosid) səbəb olur. E.b, 

digər birlik tipləri ilə yaxınlaşa bilər: on- 
larin əlamətlərini etiqad eyniliyinə (dini 

birliklər: məs., kerəşen tatarları, yezidilər, 
qibtilər), irqi fərqliliyə (etnoirqi birliklər, 
məs., afroamerikalılar), sosial-peşə statusu- 

na (kastalar) malik qruplar mənimsəyə 

Елла vulkanı, 

bilərlər. E.b. vətəndaşlardan ibarət millət. 
lərdən (müəyyən bir dövlətin 
rının siyasi birliyi) fərqlənsə də, millətlərdə 
mədəni fərqliliyin mövcudluğu onları E.b, 
ilə yaxınlaşdırır. Sovet etnologoyasında 
(Y.V.Bromley və Ы.) E.b.-in taksonomik 

səviyyələr (etnos, metaetnik birlik, 
qrup, etnoqrafik qrup) üzrə təsnifatına cəh 
göstərilmişdi: köklü “etnos” anlamı pri. 

mordializm ənənələri üzrə izah edilmişdir, 
hazırda bu təsnifat etnoloqların əksəriyyəti 
tərəfindən köhnəlmiş hesab olunur, çünki 
E.b. çox vaxt siyasi və intellektual konstnuk. 
ta (bax Konsrruktivizm) kimi çıxış edir, et. 

nik eyniliyin daşıyıcıları isə mürəkkəb və 
çevik özünüdərkə malikdir. 

ETNİK NÜMAYƏNDƏLİK - nümayən. 
dəli hakimiyyətin təşkili prinsipi: bu prin- 
sipə uyğun olaraq: nümayəndəli müəs- 
sisələrin deputatları ölkənin (yaxud onun 

ərazisinin) bütün əhalisini deyil, onları 
bilavasitə seçən etnik qrupları təmsil edir- 
lər, Bərabər nümayəndəlik və vətəndaşların 
hüquq bərabərliyi prinsipləri ilə ziddiyyət 
təşkil etdiyinə görə son dərəcə nadir hal- 

larda tətbiq edilir. E.n. bir sıra demokratik 
dövlətlərdə yardımçı səciyyə daşıyır və 

köklü azsaylı xalqların mənafelərinin mü- 
dafiəsinin konstitusiya üsuluna xidmət edir, 
М. Hindistanın, Sloveniyanın, Krım: 
Resp.-nın və bəzi digər dövlətlərin раг- 
lamentinə deputatların azsaylı hissəsi milli 
dairələr üzrə və ya kiçik etnik qruplardan 
seçilirlər. 

ETNİK TARİX - bax Fmogenez. 
ETNİK TURİZM,nostal/ii turizmi 
– xarici ölkə vətəndaşlarının və ya onların 
yaxın qohumlarının tərk etdikləri ölkələrdə 
tarixi yaşayış yerlərini ziyarət və qohum- 
larla görüşmək məqsədilə həyata keçir. 

dikləri səfərlər. Turizmin digər növlərindən: 

məqsədi və marşrutların çoxşaxəli olma- 

ması ilə fərqlənir. Etnik turistlər gəldikləri 
ölkədə qalmağa daha çox üstünlük verirlər, 
Е.-п iştirakçıları, əsasən, əvvəllər bu əra- 

zilərdə yaşamış yaşlı insanlardan ibarətdir. 
Ett--in bir növünü də etnomədəni 
turizm təşkil edir. Burada məqsəd milli 
dövlət və ya milli inzibati qurumları ol- 
mayan azsaylı xalqların yaşadığı yerlərə 
səyahət etməkdir. 

ETNOCOĞRAFİYA - ictimai-iqtisadi, 
siyasi, təbii və s. faktorlarla əlaqədar etnik 
birliklərin coğrafi yerləşmə, məskunlaşmı: 
və qarşılıqlı əlaqələrinin xüsusiyyətlərini 
tədqiq edən yardımçı tarix fənni. Tədqiqat 
zamanı məskunlaşmanın xarakteri (məs., 

oturaq, yaxud köçəri həyat tərzi), ərazinin 
istifadə səviyyəsi, əhalinin sıxlığı və 5, 
nəzərə alınır. 
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ETNOQRAFİYA 
ә = =  —————— = 0: 

E.-nın mühüm vəzifələrindən biri dün- 
ya ölkələrinin milli tərkibinin, ayrı-ayrı 
xalqların və: onların etnoqrafik qruplarının. 
(həmçinin irqi, dil, dini və s.) məskun- 
taşdıqları ölkələrdə və onlardan kənarda 
say dinamikasının müəyyənləşdirilməsidir. 
E.-ya etnik: kartoqrafiya və demo- 
qafiya aiddir. E. həmçinin irqlərin yayıl- 
masını araşdıran: antropologiyanın böl- 
mələri və dünya xalqları dillərinin агеаПалти 
öyrənən inqvocoğrafiya ilə sıx bağlıdır. 

ETNOGENEZ (yun. £8voç - tayfa, xalq 
ək .əgenez) — müxtəlif etnik komponentlər 
əsasında yeni etnik birliyin təşəkkülü 
prosesi, E. etnik tarixin başlanğıc mər- 

hələsidir: E.-in nəticəsində etnos tərəfindən 
assimilyasiyaya məruz qalmış qrupların 

onun tərkibinə daxil olması, yaxud etnosun 
parçalanması və yeni etnik qrupların ya- 
ranması baş verə bilər, Tarixən iki tip 
etnogenetik proses fərqləndirilir: a) yeni 
tayfa qrupu və ya xalqın E.-ində daha 
qədim tayfa qruplarının iştirakı: bu prosesin. 
onların kütləvi, o cümlədən bioloyi əlaqəsi 
şəraitində baş verməsi (məs., qallar, frank- 
lar, vestqotlar və burqundların fransız xal- 

qının E.-ində iştirakı): b) E. prosesində 

təşəkkül tapmış avtoxton xalqların köç- 

mələrin iştirakı ilə akkulturasiyaya cəlb 
olunması (məs.,, müasir Amerika xalqlarının 
formalaşması). Əksər hallarda hər iki tip 
proses bu və ya digər nisbətdə birləşir. Е. 
etnik inteqrasiya (birləşmə) və etnik diferen- 
siasiyanın (ayrılma) qarşılıqlı əlaqəsi ilə 
səciyyələnir. E. müəyyən zaman və məkan- 
da baş verən tarixi prosesdir, E.-in öyrənilmə 
metodikası tədqiqatın kompleksliyini, bir 
sıra yaxın fənlərin (etnoqrafiya, arxeologiya, 
müqayisəli tarixi dilçilik, fiziki antropo- 
logiya və paleoantropologiya) metod və 
nəticələrinin cəlb olunmasını tələb edir. 

Azərb.-da gedən etnogenetik proses- 
lərdə əsas və üstün amil kimi hun, qıp- 
çaq və oğuz türkləri çıxış etsə də ayrı-ayrı 
dövrlərdə Şimali və Cənubi Azərb.-da 
məskunlaşmış kaspilər, albanlar, ərəb və 
irandillilər, həmçinin massagetlər və sak- 

lar kimi qarışıq etnik qruplar da iştirak 
etmişlər. Onların Azərb. xalqının E.-in- 
də iştirakını frakiyalıların və bu/qar/a- 
rin bolqar slavyan xalqının, kelt-qalla- 
rin və german-frankların isə fransız xal- 
qının tarixindəki rolu ilə müqayisə etmək 
olar (ətraflı bax “Azərbaycan” xüsusi 

cildi), 
ETNOKONEESSİONAL QRUP - dini 
mənsubiyyətlə əlaqədar formalaşan etnik 
qrup. Eqq. dinin etnik xüsusiyyətlərə sirayət: 
etməsi (etnik xüsusiyyətlərin dini xarakter 
alması), yaxud dini ayinlər kompleksinin 

ayrı-ayrı komponentlərinin ictimai həyatın 
milli formasına daxil olması (ayinlərin 
etnik xarakter alması) nəticəsində formala- 
şır. E.q. uzünmüddətli tarixi-coğrafi qa- 

paliliq, yaxud özünütəcridetmə şəraitində 
özünəməxsus dini-məişət, mədəni-məişət, 
dil (dialekt) və s. xüsusiyyətlər qazanır. Po- 
maklar (Bolqarıstan, Türkiyə və s.), асанаг 
(Gürc., Türkiyə), ingiloylar (Azərb.), man- 
deylər (İraq), nüseyrilər (Suriya, Türkiyə), 
dürzilər (Suriya, Livan və 5.), qibtilər 
(Misir), mormonlar (ABŞ), mennonitlər 
(ABŞ və Kanada) və b, E.q.-lardır.. 

ETNOQRAFİK QRUP - dil, mədəniyyət 
və məişət xüsusiyyətlərini qoruyub sax- 
lamiş xalq və ya millətin ayrıca hissəsi, 
Adətən, xalq və ya millət tərəfindən başqa 

xalq və ya millətdən olan qrupların as- 
similyasiyası, yaxud tayfaların xalq kimi 
təşəkkülü zamanı yaranır. E.q. həmçinin 
xalqın bir hissəsinin uzun müddət əsas 
etnik kütlədən ayrı qalması (miqrasiya 
prosesləri, dövlət sərhədlərinin dəyişilməsi 
və s.) nəticəsində meydana çıxa bilər. Bu 
zaman yeni təbii-coğrafi şəraitə düşən qrup: 
üzvləri müvafiq səciyyəvi xüsusiyyətləri 
(təsərrüfat-mədəni) mənimsəyirlər. Yeni 

Eq--ların formalaşmasında din, sosial züm- 
rələr vəs. ünsürlər böyük rol oynayır. Fran- 
sızların tərkibində normandiyalılar, livan- 
liların tərkibində maronilər, azərb.-ların 

tərkibində isə aynımlar, padarlar, şahsevənlər 
Eq--larını misal göstərmək olar. 

E.q.-dan fərqli olaraq даһа geniş və 
qeyri-müəyyən məfhum olan etnik qrup, 
adətən, bir-birinə yaxın bir neçə xalqlar 
qrupunu bildirir (məs., türklər, slavyanlar 
və s,), 
ETNOQRAFİYA (yun. £8voç – tayfa, 
xalq * ypüço — yazıram) – xalqları-et- 

nosları, onların məişətini, adətlərini, etnik 
birliklərin yaranması və inkişafını, onların 
yayılması və qarşılıqlı mədəni əlaqələrini 
öyrənən tarix elmi. Xalqların məcmu eti- 
barilə etnik simasını yaradan xarakterik, 
ənənəvi mədəniyyət və məişət xüsusiy- 

yətlərinin öyrənilməsi E.-nın başlıca pred- 
metidir. Əvvəllər E. ancaq kənd əhalisini 
öyrənməklə məhdudlaşırdı: hazırda şəhər 
əhalisinin etnoqrafik cəhətdən öyrənilməsi 
də genişlənmakdədir. Sənaye cəhətdən in- 
kişaf etməklə bərabər, özünün etnik xü- 
susiyyətlərini saxlamış xalqların həyat 
tərzinin öyrənilməsinə getdikcə daha çox 
diqqət verilir. E.-nın tədqiq etdiyi əsas 
problemlər: ayrı-ayrı ölkələrin və dünya 
əhalisinin etnik tərkibinin öyrənilməsi: 
ayrı-ayrı xalqların və onların qruplarının 
etnogenezi və etnik tarixi, ən qədim ictimai 
həyat və mədəniyyət formaları, bu for- 

maların geridə qalmiş xalqlardakı qalıqları 
əsasında bərpa edilməsi: keçmişin qalıq- 
larının öyrənilməsi və onların insanların 

həyatındakı rolunun qiymətləndirilməsi: 

adət, mədəni sərvətlər və xalq yaradıcılığı 

sahəsində mütərəqqi ənənələrin araşdırıl- 
masr, müasir dövrdə məişət və mədəniyyət 

sahəsindəki əsaslı dəyişikliklərin tədqiqi, 

müasir etnik proseslərin izlənilməsi və s. E, 

əsas mənbə kimi xalqların həyatı, onların 

maddi mədəniyyət, ictimai təsisat, xalq 

sənəti formaları və s. üzərində bilavasitə 
müşahidə nəticəsində əldə olunan məlu- 
matlardan istifadə edir. Zəruri materialların 

əldə olunması üçün birbaşa müşahidə (əha- 
İinin həyatında, istehsalatda, mərasim və 
əyləncələrdə iştirak etmək) ilə yanaşı, məlu- 

matçılarla sorğu keçirməyi nəzərdə tutan 
stasionar, yaxud ekspedisiya tədqiqatları 
aparılır. Toplanmış material yazılı şəkildə, 
həmçinin təsvir, fotoşəkil, maqnitofon yazısı 
vasitəsilə qeydə alınır, həmçinin maddi 
mədəniyyət kolleksiyalan - məişət əşyaları, 
geyim, bəzək əşyaları və s. toplanır. Son 
vaxtlar E.-da materialların (birinci növbədə 
anket materiallarının) kəmi cə təhlili 

metodu genişlənməkdədir. E.-da digər mən- 
bələrdən də (muzey kolleksiyaları, keçmiş 
müşahidəçilərin arxiv, yaxud mətbu qeyd- 
ləri, müxtəlif yazılı sənədlər - səyahət gün- 
dəlikləri, hüquqi sənədlər, folklor material- 
ları) geniş istifadə olunur. E. əvvəlki mü- 
şahidələri müasir faktlarla müqayisə edərək 
xalqların məişət və mədəniyyətinin tarixi 

inkişaf mənzərəsini canlandırır. 
Tədqiq olunan predmetə kompleks şə- 

kildə yanaşma E.-nın səciyyəvi cəhətidir. 
buna görə də o, bir çox yaxın fənlərlə, o 
cümlədən ümumi tarixlə (ibtidai icma döv- 
rünün öyrənilməsi və etnik tarix məsələ- 
lərində): arxeologiya ilə (etnogenezin təd- 
qiqində): mədəniyyət tarixi, sənətşünaslıq 
və folklorşünaslıqla, bədii xalq yaradıcılı- 
ğmin öyrənilməsində konkret sosiologiya 
ilə (ictimai təbəqənin və mədəni-etnik ha- 
disələrin tədqiqində): dilçiliklə (xalqların 
dil qohumluğunun və etnik proseslərin 
öyrənilməsində): coğrafiya ilə (etnos və 

təbii mühitin qarşılıqlı əlaqəsini öyrən- 
mək, həmçinin etnik kartoqrafiyalaşdırma 

sahəsində): demoqrafiya ilə (xalqların 
sayını müəyyənləşdirməkdə): aniropo- 
logiya ilə (xalqların etnogenezini və etnik 
tərkibini öyrənmək sahəsində) sıx əla- 

qədardır. 
Etnoqrafik biliklərin rüşeymləri çox 

qədimdir. Qədim Misir, Babilistan, Aşşur, 

Qədim Hindistan və Çinin yazılı məxəz- 
lərində, antik ədəbiyyatda, orta əsr tarixçi 
уә etnoqraflarının əsərlərində müxtəlif 
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etnoqrafik məlumatlara rast gəlinir. 15-17 lərində xalqların məişət və mədəniyyətinin 
əsrlərdə Böyük coğrafi kəşflər sayəsində öyrənilməsi ilə yanaşı, əkinçilik, maldarlıq, 
avropalıların Yeni dünyanın müxtəlif xalq- 
lari ilə tanışlığı etoqrafik bilikləri xeyli 
inkişaf etdirdi. E.-nın müstəqil fənn kimi 
formalaşması 19 əsrə aiddir. 

Azərb.-da etnoqrafik məlumatların elmi 

ipəkçilik, arıçılıq, çəltikçilik və s. məsə- 
lələrinə aid tədqiqat işləri da davam et- 
dirilirdi (T.Bünyadov, H.Quliyev və b.). 
60-80-ci illərdə azərb.-ların ənənəvi maddi 
mədəniyyətinə (geyimlər, yaşayış evləri, 

şəkildə toplanması, əsasən, 19 əsrdən baş- yeməklər, nəql. vasitələri, sənətkarlıq) aid 
lanmışdır. Lakin hələ antik müəlliflərin 
(Strabon, Böyük Plini, Klavdi Elian və b.) 
əsərlərində Azərb. ərazisində yaşayan tay- 
falar, onların təsərrüfat məşğuliyyəti, mad- 
di və mənəvi mədəniyyəti haqqında məlu- 
mata rast gəlmək olar. Nizami, Xaqani, 

lərin əsərlərində, “Ki- 
Koroğlu”, “Əsli və 
dastanlarında, el sə- 

irlərində Azərb. xalqının E.- 
sına dair müfəssəl məlumat var, Azərb,-da 

olmuş orta əsr ərəb, fars, türk, Avropa 

nətkarlarınınş 

səyyahları, habelə rus müəllifləri yerli 

əhalinin həyat tərzi ilə tanış olaraq, onların 

təsərrüfatları, adət-ənənələri barədə mate-: 
rial toplamışlar. 19 əsrdə A.A.Bakıxanov, 
M.F.Axundzadə, N.Nərimanov, H.Zərdabi, 

F.Köçərli, R.Əfəndiyev, A.Şaiq və b.-nın 
əsərlərində zəngin etnoqrafik məlumat 
mövcuddur, Tiflisdə nəşr olunan bir sıra 
qəzet və məcmuələrdə Azərb. E.-sının 
müxtəlif sahələrinə aid zəngin materiallar 
nəşr olunmuşdur. Azərb, E.-sı 20 əsrin 20: 

30-cu illərində sovet elminin tərkib hissə- 
si kimi formalaşmışdır. 1923-29 illərdə 

4zərbaycamı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti 
resp.-da E.-nin inkişafında: mühüm rol 
oynadı. Etnoqrafik materialların toplan- 

masında və etnoqraf kadrlarının hazırlan- 
masında 1924 ildə çağırılmış 1-ci Azərb 
ölkəşünaslıq qurultayının və 1926 ildə Ba- 
kida keçirilmiş 1-ci türkoloyi qurultayının 
müstəsna rolu oldu. Həmin illərdə bu elm 

sahəsində Ə.Ələkbərovun, D.Şərifovun, 

H.Zeynallının, R.Əfəndiyevin, Y.V.Çə- 

mənzəminlinin, M.Vəliyevin (Baharlı) 

mühüm xidmətləri vardır. V.Bartold, 

N.Marr, İ.Meşşaninov, T.Bayraməlibəyov, 

D.Şərifov böyük elmi-təşkilati fəaliyyət 

göstərmişlər. Etnoqrafik materialların top- 

lanması, öyrənilməsi və nümayiş etdiril- 
məsi işində Azərb. Dövlət Muzeyinin də 
fəaliyyəti diqqətəlayiqdir. 20 əsrin 40-cı 
illərində yerli tədqiqatçıların (İ.Məcidova, 
D.Şərəfova, H.Quliyev, M.Atakişiyeva) 

əsərləri azərb.-ların ənənəvi maddi mədə- 

niyyəti, təsərrüfat məişəti, ailə-məişət mü- 
nasibətlərinin öyrənilməsi məsələlərinə 
həsr edilmişdir. 1954 ildə Azərb, Tarixi 

Muzeyində E. şöbəsi yaradıldı, Etnoqrafik 
tədqiqatlar, esasən, Azərb. SSR EA Tarix 
İn-tunda cəmlənmişdir. 20 əsrin 60-cı il- 
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tədqiqat işləri aparılmışdır (M.Allahmanlı, 
M.Dadaşzadə, R.Quliyeva уә 5.), 1974 ildə 
Azərb, SSR EA Tarix İn-tunun nəzdində 
Arxeologiya və Etnoqrafiya bölməsi ya- 
radıldı: resp.-nin etnoqrafları Azərb. xal- 

qının tarixi ilə bağlı yaşayış evləri, milli 

geyim və yeməklər, təsərrüfat həyatı, ailə 
məişəti, sənətkarlıq və s. barədə etnoqrafik 
baxımdan zəngin material toplamış və nəşr 

etdirmişlər. 20 əsrin 80-90-cı illərindən 
başlayaraq Azərb, E.-sının əsas sahələrin- 
dən biri olan etnososiologiya, o cümlədən: 
tarixi demoqrafiya və etnodemoqrafiya 
sahəsində də geniş elmi tədqiqatlar apa- 
rılmışdır. Azərb, müstəqillik əldə etdikdən 
sonra ölkədə E. elminin inkişafında böyük 
keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. Azərb. 
etnoqrafları sovet dövründə obyektiv təd- 

qiqi mümkün olmayan bir sıra mövzular 
(dini inanclar, o cümlədən islamaqədərki 
ayinlər və mərasimlər, müsəlman bayram- 
ları, etnopsixologiya və s.) üzərində iş- 
ləyirlər. 1993 ildə AMEA-nın Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İn-tu təsis edildi, bununla 
da resp.- elminin inkişafında yeni 
mərhələ başlandı. 1998 ildə nəşr olunmuş 
“Azərbaycanlılar (tarixi-etnoqrafik oçerk)” 
kollektiv monoqrafiyası Е. elmi sahəsində 
Azərb.-da 1980-90-cı illərdə aparılmış 

elmi tədqiqatların yekunudur. 2004 ildə 
Qarabağın E.-sını işıqlandıran “Qarabağ” 
monoqrafiyası çapdan çıxmış, 2007 ildə 
üçcildlik “Azərbaycan etnoqrafiyası” nəşr 
edilmişdir. 

ETNOLİNQVİSTİKA - linqvistik və 
etnik amillərin qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən 
dilçilik cərəyanı. Bu təlim hər bir dili o 

dildə danışan xalqın tarixi inkişafının və 
mədəniyyətinin təzahürü hesab edir. Müa- 
sir E.-nın iki qolu vardır: a) öz mənbəyini 
V.Humboldtun ideyalarından götürən 
alman E.-sı (H.Kassirer, İ.Trir, L.Vays- 

gerber): b) B.Uorf və E.Sepirin tədqiqat- 

larına əsaslanan və Amerika hindi qəbi- 
lələrinin həyat tərzini, mədəniyyətini və 
dillərini öyrənən Amerika E.-sı, E.-ya görə 
dil xalqın mənəvi və mədəni həyatının 
mühüm tərkib hissəsi olub, insanların dün- 
yagörüşünə və davranışına əhəmiyyətli də- 
rəcədə təsir göstərir. 

E.dilin təkcə struktur cəhətdən öyrənil- 
məsini yetərli hesab etmir. V.Humboldt və 

hesab edir. Həmin fəlsəfi 
yəndələrinin fikrincə, dil "ictimai 
qavramaq üçün bir rəhbərlikdir" 
sanların dünyagörüşü, davranışı 

(dildən) asılıdır. B.Uorfün fikrincə, hər 
dilin “öz metafizikası” vardır ki, о da 
insanların baxışlarını və davranışlarını 

–. Е. dil və psixologiya, dil və mə. 
dəniyyət, dil və tarix problemlərinin təd. 
qiqi ilə də məşğul olur. 
ETNOLÖGİYA (yun. E9voç = tayfa, xalq 
və löyoV - ет) 19 əsrin birinci yarısında 
etnoqrafiyanın sinonimi kimi qəbul edilmiş 
termin. 
ETNOMETODOLOGİYA – ABŞ sosio- 
ogiyasında mədəni və sosial antropo- 
logiyanın başlıca fenomenololi müddaaları 
və üsulları əsasında elmi fənn kimi so- 
siologiyanın predmet və vəzifələrini təkrar 
nəzərdən keçirən radikal nəzəri-metodoloyi 
cərəyan. E.-nın başlıca tənqid obyektləri — 
Dürkheym (xüsusilə onun sosial faktlara 

əşya kimi münasibət haqqında tezisi) və 
Parsonsun şəxsində funksionalizm, eləcə də 
pozitivizm və marksizmdir. E.-nın müstəqil 
təlim kimi meydana gəlməsi H.Qarfinkelin 
“Etnometodologiya üzrə araşdırmalar” 
(1967) adlı məqalələr toplusu ilə əlaqə- 
ləndirilir. Digər görkəmli nümayəndələri 
A.Sikurel, B.Lutar, H.Saks, A,Blüm və 
b.-dir, 

Cəmiyyətin substansional təbiəti haq- 
qında suallardan qaçan və onu sosial ni- 
zamın meydana gəlmə şəraitinin başlıca: 
problemi kimi qəbul etməyən E. feno- 
menolofi sosiologiyanın ardınca, sosiologi- 
yanın birinci dərəcəli mövzusu kimi gün- 
dəlik dünyanı aktuallaşdırır. E.-da sosio- 
mədəni reallıq təkrarlanmayan, insan təc- 
rübəsində müəyyən olunan, fikri, kom- 
munikativ, çox zaman da E.-da gündəlik 

şifahi ünsiyyətə qədər sadələşən situasiyalar: 
axını kimi başa düşülür. E.-nın yekun müd- 
dəası da buradan qaynaqlanır — sosial nizam 
substansional şəkildə qoyulmamış və sosio- 
mədəni mexanizmlər (dəyərlər, normalar, 
in-tlar və s.) tərəfindən əvvəlcədən təyin 
edilməmişdir, bunun əksinə olaraq, hər dəfə: 

fərdlərin hər bir qarşılıqlı fəaliyyət situasi- 
yasında ayrıca təsəvvürlər toplusu yaratmaq 
və məhv etmək, eləcə də anlaşma, refleksiya: 
prosesində metodoloyi razılığa gəlmək ba- 
carığı sayəsində təşkil olunur. 

Amerika musiqi təcrübəsində geniş 
dilir. 1947 ildən YUNESKO nəzdində: 
"Xalq Musiqisi Beynəlxalq Şurası” fəa- 
liyyət göstərir. 
ETNONİM sino, sik qıp, qəbilə, 
tayfa, xalq, millət mənalarını ifadə edən ад. 
Məs,, azərb, gürcü, belarus, özbək və s, 
Azərb. dilində E. tək və cəm formada ola 
bilər, 
ETNONİMİKA (yun. ernvos - xalq = 
yun. ovuyuo – ad) - onomastikanın bir 
sahəsi: etnonimləri — tayfa, xalq, millət 
adlarını öyrənir. Hər hansı bir xalqın etnik 
tərkibini, onun təşəkkülündə iştirak edən 
tayfa və xalqların adlarını tanımaqda E.- 
nın böyük əhəmiyyəti var, Bir sıra tayfa 
və xalqlar tarixən müxtəlif adlar daşımı: 

bəzi hallarda onların adları dəyişilmiş, 
yaxud, eyni zamanda bir neçə adı ol- 
muşdur. E. yalnız mövcud tayfa və xalq- 
ların deyil, həmçinin vaxtilə yaşamış, 
sonralar isə aradan çıxmış və yalnız adları 

qalmış tayfa və xalqların da müəyyən- 
ləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bəzən eyni etnonim müxtəlif xalq- 
lara aid olur, yaxud bir neçə etnonim bir 
xalqın adını bildirir, 
ETNOPEDAQOGİKA (yun. еттјуос — 
xalq: xatöayuyiki) — uşaqların tərbiyəsi 
haqqında elm) = pedaqogika elminin sa- 
həsi, E elminin predmeti müxtəlif etnos- 
ların tarixən təşəkkül tapmış ənənəvi tər- 
biyə və təhsil praktikasına əsaslanan xalq 
pedaqogikasıdır. G.N.Volkov tərəfindən 
tətbiq edilmiş və geniş yayılmışdır. E.-nın 
əsas məqsədi müxtəlif etnosların ənənəvi 
mədəniyyətlərində xalq pedaqogikasının 
etnik xüsusiyyətlərinin müəyyən olunması, 
sosial, iqtisadi və digər faktorların təsiri 
altında xalqların ənənəvi pedaqoli mədə- 
niyyətinin yaranması və inkişafı qanu- 

nauyğunluqlarının öyrənilməsi, müxtəlif 
xalqlarda mövcud olan təhsil və tərbiyə 
xüsusiyyətlərinin müqayisəli öyrənilməsi, 
bu və ya digər etnik icmaların milli psixo- 

logiyasının təhsil və tərbiyəyə təsirinin ana- 
lizi, pedaqoyi və təlimləndirici fəaliyyətin 

təşkili və həyata keçirilmə prosesinə tə- 
sirinin nəzərə alınması: tərbiyə praktika- 
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həsrin: Си 

ə həmin vaxtdan bu 

ekologiyanın etnoekologiya böl- 
məsində istifadə olunur, 
ETNOPSİXOLOGİYA - insanların 
müəyyən etnik qrupda, xüsusi etnik mühit 
və şəraitdə formalaşması ilə əlaqədar olaraq 
onların psixi simasında, psixoloyi xüsusiy- 
yətlərində baş verən dəyişikliklərin qanı- 
nauyğunluqlarını, təzahür xüsusiyyətlərini 
öyrənən elm sahəsi, E.-nın yaradıcıları 
alman alimləri M.Latsarus və Q.Şteyntal 
“Xalqların psixologiyası haqqında ilkin 
mülahizələr” (1860) adlı əsərdə insanın 
yalnız özünəbənzər canlılarla qarşılıqlı 
əlaqədə psixoloyi keyfiyyətlər kəsb edə 
biləcəyini göstərmişlər. Xalqların psixolo- 
giyasına aid zəngin material toplayan 
V.Vundt məsələni idealistcəsinə şərh et- 
mişdir. V.Vundt göstərirdi ki, şəxsiyyər 
müəyyən mədəniyyətə xas olan tipik tər- 
biyə metodları vasitəsilə formalaşır, Xalqın 
tipik tərbiyə üsulları da etnik ümumiliyi, 
başqa sözlə, etnosun psixologiyasını for- 

laşdırır. E. yaradıcılarının fikrincə, dil, 
hüquq, sənət, elm, ənənə, əxlaq, din və s. 
özünün son izahını kollektiv düşüncə, ira- 
də, hiss, xarakter, temperament və s. daşı- 
yıcısı olan xalq psixologiyasında tapır, 
Etnik özünüdərketmənin xüsusiyyətləri, 
mexanizmi və səviyyələri, müxtəlif səciy- 
yəli etnik qrupların psixoloyi xüsusiyyət- 
lərinin araşdırılması, etnik stereotip və 
yönümlərin tədqiqi, etnik xarakterin, etnik 
adət-ənənələr və milli hisslərin öyrənilməsi 
E.-nin başlıca problemləridir. E, üçün baş- 
qa elm sahələri də (sosiologiya, antropo- 
logiya, dilçilik, tarix və s.) zəngin mən- 
bədir. Bu və ya digər xalqın, yaxud etnosun 
etnik psixoloyi xüsusiyyətlərinə bələd ol- 
maq və onları öyrənməyin müxtəlif xalqlar 
və millətlər arasında qarşılıqlı münasi- 
bətlərin düzgün qurulmasına, onların op- 
timal variantlarının tapılmasına yaxından 
kömək etməsi baxımından E. həm ciddi 
elmi-nəzəri, həm də çox böyük praktik 
əhəmiyyətə malikdir... 
ETNOS - bax Ernik birlik. 
ETNOSENTRİZM (yun. Süyoç — xalq, 
tayfa və lat. centrum - mərkəz) — fərdi 
sosial qrupun və birliyin həyat hadisələrini 
öz etnik dəyərləri və ənənələri prizma- 

“elmi dövriyyəyə 
U.Samner (1906) daxil etmişdir. Samner 
hesab edirdi ki, etnik qrupdaxili və qrup- 
Tararası münasibətlər kəskin şəkildə fərq- 
lənir. Qrup daxilində həmrəylik mövcud 
olduğu halda, qruplar arasında şübhə və 
ədavət üstünlük təşkil edir. E. kənar bir 
Şəxsə qarşı qrupdaxili etnik birliyin ifa- 
dəsidir. E. etnik özünüeyniləşdirmənin 
əsasında duran “biz-onlar" qarşılaşdırması, 
həmçinin sosiallaşma və hər hansı sosio- 
mədəni mühitə daxilolma zamanı mənim- 
sənilən sosial stereotiplərlə bağlıdır. E.-in 
formalaşmasının əsas amili millərçilikdir. 
Etnik özünüdərk kimi, E.-i də müvafiq 
etnosların tarixindən və sosial-iqtisadi və- 
Ziyyətindən kənarda nəzərdən keçirmək 
olmaz, Etnoslararası münasibətlər mədəni 
əlaqələrin intensivliyindən və istiqamə- 
lindən asılıdır. 
ETNOSOSİOLOGİYA (etnik sosiolo- 
giya) – sosiologiya, etnoqrafiya və tarixin 
kəsişməsində meydana gələn fənn. E.-nın 
əsas predmeti ümumi sosioloyi hadisələrin 
və proseslərin etnik əsaslarla qarşılıqlı 

əlaqəsidir. E.-nın əsas mövzusu: əhalinin 
sosial strukturu və miqrasiyasına milli 
faktorun təsiri: əmək resurslarından etnik 
mənsubiyyəti nəzərə almaqla istifadə 
olunması və rasional qaydada bölüşdü- 
rülməsi, millətlərarası münasibətlərin, 
milli şüurun sosial determinləşdirilməsi, 
etnik münaqişələr, sosial qrupların dəyər 
oriyentasiyalarının, vərdişlərinin, mədəni 
maraqlar və tələbatın milli xüsusiyyətləri 

vəs, 
Е-да qarşılıqlı əlaqədə, ancaq bir-bi- 

rindən asılı olmayan iki istiqamat var: 
ümumi sosial hadisələrin etnik xüsusiy- 
yətlərinin öyrənilməsi və xüsusi etnik əla- 
mətlərin (milli özünüdərk, dillər, adətlər 
və mədəniyyətin başqa elementləri) öyrə- 

nilməsi, 
ETÖLİYA (Aito)ia) - Orta Yuna- 
nıstanda etoliyalıların məskunlaşdıqları 
qədim vil. Е. q.-də Akarnaniya (Axcloy 
çayı boyunca), şm.-da Epir, ş.-də enianlar, 
eteylilər və qərbi lokrların vil.-ləri, c.-da 
Korinf körfəzi ilə həmsərhəd idi. E 
əhalisi – etoliyalılar bir neçə kiçik tayfaya 

bölünürdülər. Dağlarla əhatə olunmuş, 
əsas mədəni mərkəzlərdən uzaqda yer- 

ləşən Е. Yunanıstanın ən geridə qalmış 
vil.-lərindən biri idi. Şəhər mərkəzləri 

(Tem, Plevron, Kalidon), əsasən, E.-nın 
nisbətən münbit q. hissəsində mövcud 
olmuşdur. E. yalnız ellinizm dövründə, E. 

icmaları Etoliya ittifaqında birləşəndə iri 
siyasi qüvvəyə çevrilmişdir. 



ETOLİYA İTTİFAQI 

ETOLİYA İTTİFAQI - Qədim Yuna- 
nıstanın £toliya vil.-ndə yaşamış icmaların 
təqr, е.ә. 320 ildə yaradılmış siyasi birliyi. 

Əvvəllər tayfa ittifaqı xarakteri daşıyırdı, 

sonralar, xüsusilə ellinizm dövründə fe- 
derativ dövlət xüsusiyyəti almışdı. E.ə. 3 
əsrin ikinci yarısında öz qüdrətinin ən yük- 
sək zirvəsinə çatmışdı. E.i.-nın tərkibinə: 
Etoliyadan başqa, Orta Yunanıstanın bir 
sıra vil--ləri (Fokida, Lokrida, bir müddət 
Beotiya), Fessaliyanın bir hissəsi, Pelopon- 

ya, Mantineya, 
federativ və 

nesin bəzi şəhərləri (Tez 
Онһотеп) də daxil idi. E.i 
demokratik əsaslar üzərində qurulmuşdu: 
bura daxil olan icmalar xeyli dərəcədə da- 
xili muxtariyyətini saxlayırdı, lakin mühüm 
məsələlərin həlli (xüsusən, xarici siyasət) 

q hökumətinə aid idi. Ali огдап ildə itt 
dəfə Etoliyanın dini mərkəzi Termdə 

mxalq məzlisi idi: inzibati 
ində cəmlənmişdi 

iq cəhdləri tam 

toplanan ün 
hakimiyyət 
Ел-н 
məğlubiyyət və Romanın tabeliyinə keç- 
məklə (е.ә. 189) nəticələndi. 

ETOLÖGİYA (qədim yun. 100: — xası 
heyvanların 

Romaya qarşı d 

başlıca olara 
ın bioloyi əsasları haqqında elm: 

netik şərtlənmiş (instink 
iv) davranış komponentlərinin və onların 

ul olur. E. 20 
b başla 

ülünün təhlili ilə mə: 

in 30-cu illərində forma 

mişdir, önün təşəkkülü b ins 
inktiv davranış nəzəriyyəsinin əsasını qoy 

K.Lorens və N.Tinber, 

qatları ilə bağlıdır 
enin tədqi- 

Etoloqlar davranışa 
in xarici mühit stimullarına reak 

məcmusu ("stimul-reaksiya” prin: 
) kimi baxmaq barədə biheviorizmin 

təklif etdiyi anlayışdan imtina etdilər. E.- 
nin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq or- 

qanizm özünün daxili vəziyyətinə müvafiq 
hər bir anda xarici stimulları fəal filtrasiya 
edir. E.-nın əsas metodu çöl və yaxud 
laboratoriya təcrübələrində yeni fərziyyə- 
ləri ardıcıl olaraq yoxlamaqla, təbii mü- 
hitdə heyvanlar üzərində üzunmüddətli 
müşahidələr aparmaqdan ibarətdir. E. fizio- 
logiya, ekologiya, populyasiya genetikası 
və davranış genetikası, həmçinin eksperi- 
mental psixologiya ilə sıx əlaqədardır. Kit. 
təcrübəsində heyvanlar aləminin mühafi- 
zəsi məsələlərinin həllində Е. məlumat- 
larından istifadə edilir. 
ETOS – 1) fəlsəfədə qe, 
minoloyi statusa malik çoxmənalı anlayış 
Əvvəllər "E.” termini birgə yaşayış yerinə 

an məskəni, heyvan yuvası və s.) 

sabit ter- 

(ev, in 
şamil olunmuş, sonralar hər hansı hadisə, 

adət, xasiyyət və xarakterin stabil əlamətini 
ifadə etmişdir. Heraklit göstərirdi ki, in- 
sanın E.-u onun allahıdır. İnsan xarak- 
terinin dəyişməz olması və bu xarakterin 
adətcənənələrlə formalaşması ideyasından 
çıxış edən antik filosoflar hesab edirdilər 
ki, E.-a əsaslanaraq xarakterin müxtəlif 
təsvirlərini yaratmaq mümkündür. Antik 
fizioqnomika məhz bu təsəvvürlərə əsas- 
lanırdi 
təsviri metodu kimi izah edirdi. Qədim 

Aristotel E.-u insan xarakterinin 

yunanlar zamanca daha sabit olan mənəvi 

xarakter anlamında Е.-а qarşı irrasional və 
affektiv davranışları müəyyənləşdirən “pa- 

tos” ("pafos” sözündən) terminindən isti- 
fadə edirdilər. Klassik ritorikada Е. (dav- 

ranışların normalarla təsdiqi üsulunu şərt- 
ləndirir) loqos (davranışların ağıla müra- 

ciətlə təsdiqi üsulunu şərtləndirir) və pal 
fosla (davranışların hisslərlə təsdiqi üsu. 
lunu şərtləndirir) yanaşı, üç əsas kafe.. 

qoriyadan biri idi. Daha sonralar: “E”” 
termini ilə əxlaqi təsəvvürlərin sabit sistemi 
nəzərdə tutulmağa başladı (məs., İntibah, 
dövrünün əxlaqi təsəvvürləri, yəni həmin 
dövrün həyat qaydaları “protestant E.-ur 
adlanırdı). M.Veberə görə, “təsərrüfat Е.-у" 
təkcə gündəlik davranış qaydalarının məc. 
musu deyil, həm də əxlaqın genişləndiril. 

miş şərhinə imkan verən anlayışdır. M.Şe- 
ler "Е.” termini ilə həyati tələbatın və yeni 
nəsillərin təmayüllərinin strukturunu ifadə 

edirdi. R.Merton E. anlayışını elm sosiolo. 
giyası çərçivəsində nəzərdən keçirirdi (bax 
Elm etosu). 20 əst fəlsəfəsində E. əxlaqi 
imperativlərin məcmusu (E.Levinas), hər 
hansı ictimai qrupun həyat tərzi və onun 
mədəniyyətinin oriyentasiyası (M.Üssoy- 
skaya) kimi şərh olunur. Müasir ümumi 
ritorikada E. – informasiyanı alan şəxsdə 
həmin informasiyanın təsiri nəticəsində: 
yaranan affektiv vəziyyətdir. Ümumi ritori- 
kada üç növ Е. var: nüvə E.-u (metabolanın 
strukturu ilə bağlı Е.), müstəqil (metabo- 
lanın strukturu və substansiya ilə bağlı) və 

kontekstual Е. (metabolanın strukturu, 
substansiya və kontekst ilə bağlı). Frika 
(е.ә. 4 əsr) və efologiya (19 əsr) sözləri 

sözündəndir. 2) Musiqidə E. antik 
dünyagörüşün əsas tərkib hissələrindən 
biridir. Qədim yunan miflərində bəzi mu- 
siqi alətlərinin (xüsusilə fleytanın) insana 

mənəvi və psixi zərərlərindən alleqorik şə- 
kildə bəhs olunur. Pifaqor musiqini mənən 
təmizlənmə vasitəsi hesab edirdi. Platon 
“Dövlət” kitabında bütün mürəkkəb 

musiqi alətlərinin şəhərdən çıxarılmasını 

təklif edir, yalnız lira, kifara və sirinqi 
lazımlı sayırdı. Aristotel “Siyasət” əsə- 
rində musiqinin tərbiyəvi məqsədlə is- 
tifadəsinə diqqət çəkirdi. Yunan və Roma 
filosofları və musiqi nəzəriyyəçiləri har- 
moniyanın başlıca kateqoriyalarına (me- 

105, oktava və ladlara), ritmlər və tembr- 
lərə etik xarakteristika verirdilər. İntibah 
dövründən başlayaraq və Yeni dövrdə 
yalnız üçsəslinin iki əsas növü — böyük 
(тајог) və kiçik (minor) üçsəslilərə etik 

xarakteristika verilirdi 
ETOŞA (Etosha), Etoşa-Pan- Cənubi 
Afrikada, Namibiyanın şm.-ında şoranlıq. 

Geniş axarsız çökəklikdə 1065 m yüksək- 
likdədir. Sah. təqr. 4 min /mi, Yağışlar 
mövsümündə su, quru aylarda duz qatı ilə 
örtülür. Əvvəllər E.-nın yerində Kunene 

çayından qidalanan göl olub: sonralar bu: 
mənbənin qapanması və iqlimin quru- 

luğunun arası ilə əlaqədar göl şoranlığa 
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Etoşa Milli Parkı 

çevrilmişdir. Şoranlıq Eloşa Milli Parkının 
ərazisindədir. 
ETÖŞA MİLLİ PARKI, Etoşa-Pan- 
Namibiyanın şm.-q.-ində milli park. Sah. 

22 mİn. һа. 1907 ildə rezervat kimi ya- 
radılmışdır, 1958 ildən milli parkdır. At- 
lantika okeanı sahilindən Etoşa şoran- 

lığına qədər ərazini əhatə edir. Namib 
qumlu səhrasının şm. hissəsinin landşaftı, 
ölkənin daxili quraq r-nları üçün xarak- 
terik bitkilər: kolluqlar (o cümlədən tikanlı 

akasiya), halofitlər və mopan meşələri 
(Colophospermum mopane) qorunur. Na- 
dir heyvanlardan qara kərgədan, bəbir, fil, 
dağ zebrası, zürafə, antilop: quşlardan 
dəvəquşu, çəhrayı qızılqaz məskunlaş- 
mişdir. 
ETRÖLLAR, efirsellülozların 
plastik kütlələri- sellülozun efir- 

ləri (asetat, asetobutirat və asetopropionat 
sellülozlar, etilsellüloz, nitrosellüloz) əsa- 
sında dənəvər plastik kütlələr. Tərkibində 
həmçinin kiçikmolekullu (kütləyə görə 10- 
6070) və ya polimer (1096) plastifikatorlar, 

antioksidantlar (0,2590), işıq stabilizatorları 

(0,596-ədək) və boyaq maddələri vardır. 
Nitrosellüloz əsaslı E.-ın tərkibinə həmçi- 
nin mineral doldurucular (5096-ədək) da- 

xildir. E. Ti oksidləri, oxra, nitrozoboyaq 
maddələrilə boyanır. E.-ın istehsalı aşa- 

ördakı mərhələlərdən ibarətdir: xammalın 
hazırlanması, komponentlərin qarışdırıl- 
ması (40-80”C, 20-40 dəq.) və 150- 

220" temp-rda ekstruziya üsulu ilə də- 
nəvər məhsulların alınması. E. yanmaya 

kömək etməyən (nitrosellüloz əsaslı E.- 
dan başqa) termoplastik materiallardır, 
sıxlığı 1200-1400 iq/mi-dir. Fiziki-mexa- 

niki və elektroizolyasiya xassələri qə- 
naətbəxşdir. Kamfora və ya gənəgərçək 

yağı ilə plastifikasiyalaşdırılmış nitrosel- 
lüloz əsasında olan E. sellüloid adlanır. E 

təbii qazın nəqli üçün boruların, avto- 
mobil, təyyarə, gəmi, telefon aparatları, 

radio və televiziya qəbulediciləri, tibb 
alətləri üçün hissələrin, oyuncaq, qalan- 
tereya, dəftərxana malları vəs, istehsalın- 
da tətbiq edilir. 

ETRÜRİYA - 1801-07 illərdə İtaliyada 
Fransadan asılı krallıq. Napoleon Bonapart 
tərəfindən işğal olunmuş Böyük Toskana 
hersoqluğunun ərazisində yaradılmış, Tos- 
kananın qədim (etrusk) adı ilə adlandırıl- 

mışdı, 1807 ilin sonlarında krallıq 1 

edilmiş və onun ərazisi Fransa imperiya 
sının tərkibinə qatılmışdı. 

ETRÜSK DİLİ - erruskların dili. İtaliya- 
nin qədim dillərindən biridir. Eramızın əv- 
vəlində latın dili E.d.-ni tamamilə sıxışdırıb 

aradan çıxarmışdır. E.d.-nin abidələri baş- 
daşı yazılarından ibarətdir (təqr. 10 min). 
Ən mükəmməl abidə Zaqrebdə mühafizə 
edilən mumiya örtüyü üzərindəki yazıdır. 
Erkən dövr tədqiqatçıları ayrı-ayrı sözlərin 
zahiri oxşarlığına əsaslanaraq, E.d.-ni dün- 
yanın müxtəlif dillərinə (hind-Avropa, dra- 
vid, sami, Çin və s.) aid etmişlər. Müasir 

dövrdə E.d-nin mənşəyi haqqında müxtəlif 
mülahizələr vardır, Bəzi tədqiqatçılar E.d.- 
nin Lemnos stelalarının dili (е.ә. 6-5 
lər), retdili (Şimali İtaliyadakı abidələr, e.ə. 
5-2əsrlər), etokipr dili, kamun dili vəs. ilə 

qohumluğunu iddia etmişlər. Türkiyə alimi 
A.Ayda və Azərb. alimi Ç.Qaraşarlı E.d.- 
nin mənşəcə türk dilləri ilə bağlı olduğu 

fikrini irəli sürmüşlər. 

Əd: Харсеҝин AH. Әгрускиб, Воронеж 
1969: Dilçilik ensiklopediyası, 2 ilidə, 2. В. 2008: 
Qaraşarlı Ç. Aralıq dənizi hövzəsinin erkən ва 
kinləri- türklər, В, 2009, 
ETRUSKLAR (lat. Etrusci və ya Tusci: 
özlərini rasna, rasnea adlandırırdılar) 
“cə, 1-ci minillikdə Apennin y-a-nın şm.- 
q-ində (би ərazi qədimdə Etruriya (indiki 
Toskana) adlanırdı) yaşamış tayfa. E. ro- 
malılardan əvvəl inkişaf etmiş mədəniyyət 

yaratmışdılar, с.ә, 7 əsrdə E.-in yazısı, mə- 
dəniyyətin çiçəkləndiyi dövrdə isə dini və 
dünyəvi ədəbiyyatları olmuşdur, Təqr, 10 
min etrusk yazılı abidəsi məlumdur. E 
haqqında əsas mənbələr yunan və Roma 
müəlliflərindən: Herodot, Siciliyalı Diodor, 

Halikarnaslı Dionisi, Strabon, Tit Livi, Bö- 
yük Plini və b.-nın məlumatları və bunları 
tamamlayan etrusk sərdaba və yaşayış 

məskənlərindən tapılmış zəngin arxeololi 
materiallardır. E.-ın mənşəyi bələlik aydın- 
laşdırılmamışdır. Antik ənənəyə 
Şərqdən gəlmə hesab olunur, Mənbələrdə 
cə, 13-12 əsrlərdə Misirə hücum c: 

niz xalqları arasında E.-la eyniləşdirilən 
turşaların qeyd olunması Şərqlə 
təsdiqləyir. Bəzi elmi mül: 

laqələri 
izələrə görə, 

Mifolofi varlığın tunc fiquru. Е.ә. $ əsr 
Arxeologiya muzeyi, Florensiya, 

Etrusklara aid sarkofaq, Banditaççı n 
Е.ә. əsr, Villa Culya müzeyi. Ro 

Şərqdən gəlmələr E.-ın formalaşmasında 
iştirak etmiş etnik qrupların yalnız bir 
komponenti idilər. Maddi mədəniyyətləri 
Villanova mədəniyyəti əsasında inkişaf 

edirdi, E.-ın etnik formalaşması ehtimal ki, 

eə, $ əsrdə başa çatmışdır. E.-ın təsərrü- 
fatının əsasını torpaqların bataqlıqlaşması 
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nəticəsində geniş meliorasiya işləri tələb 

edən əkinçilik (Etruriya buğdası, üzüm, 
kətan) təşkil edirdi. Maldarlıq da mühüm 
rol oynayırdı. Etruriyada mis və dəmir 
hasil. olunurdu və onların emalında Е. 
böyük uğurlara nail olmuşdular. Cənubi 

İtaliyadakı yunan koloniyaları (xüsı 
Sibaris), Afina, Korinf, Karfagen vəs, 

qurudan Alparxası ölkələrlə ticarət apa- 
rilirdi, Е.ә. $ əsrdən etrüsk şəhərlərində 

pul kəsilirdi. 
Hələ с.ә, 7 əsrdə E.-in şəhər-qalaları var 

idi, Tezliklə onlar yunan polislərinə bənzər 

iqtisadi və siyasi mərkəzlərə çevrildilər. 
Əvvəllər onlara hərbi, inzibati və dini haki- 

miyyəti əlində cəmləşdirmiş çar, е.ә, 6 
əsrin sonu - 5 əsrin əvvəllərindən isə 

hərbçi-kahin əyanların nüfuzunun artması 
Нә əliqədar aristokratiya arasından seçilmiş 
vəzifəli şəxslər başçılıq edirdi. İcmanın 
yoxsullaşmış üzvləri yerli əhalinin qalıqları 
və azadolunmuşlarla birlikdə cəmiyyətin 
asılı təbəqəsini əmələ gətirirdi. Çox sayda 
qulların olmasına, müharibələr, dəniz qul- 
durluğu və qul ticarəti hesabına onların 
sayının daima artmasına baxmayaraq, ki, 
və sənətkarlıqda asılı təbəqənin əməyi 
üstün idi 

Ehtimal ki, artıq 7 əsrin sonunda ayrı- 
ayrı şəhərlərin hakimləri arasından hər il 
seçilən ali magistr və kahin tərəfindən idarə 

, Tarkvi- 
niya, Sere, Volsiniya, Vetuloniya, Kluzi, 

Peruziya, Velç, Rusella, Arretium, Volater- 
ra, Kortona) konfederasiyası meydana 
gəldi, Təqr, е.ә. 6 əsrin ortalarında Kam- 
paniyanın məhsuldar torpaqlarını, sonra isə 

olunan on iki şəhər-dövlətin (Ve 

Po çayı vadisində geniş əraziləri ələ keçirən 
Е. burada koloniyalarını yaratdılar. Rəva- 
yətə görə, E.-ın Tarkvinilər sülaləsi e.ə. 
616-509 illərdə Romada hakimiyyətdə ol- 
muşdur, Е.ә. 535 ildə Karfagenlə ittifaqda 

olan E. yunanları məğlubiyyətə uğradaraq 
onları Korsikadan sıxışdırıb çıxardılar və 
bununla da Tirren dənizində şəriksiz ağa- 
lğı təmin etdilər, E.-ın nüfuzu demək olar 
ki, bütün İtaliyaya yayıldı, Lakin mənfəət- 
pərəst siyasət ayrı şəhərlərin rəqa- 
bəti nəticəsində konfederasiya siyasi cə- 
hətdən davamsız oldu. Sosial ziddiyyətlər 
və asılı УН. Мәна əhalisinin müqaviməti, 
həmçinin xarici düşmənlərin təzyiqi nəticə- 
sində vəziyyət ağırlaşdı. E.ə. 524 ildə və 
e.ə, 474 ildə yunanlar Kuma yaxın 
E.- məğlubiyyətə uğradaraq, onların dəniz 
ağalığına son qoydular, təqr. 509 ildə ro- 
malılar: Tarkviniləri şəhərdən qovdular, 
Samnitlər с.ә. 423 ildə Kapuyanı ələ 
keçirərək E.-ı Kampaniyadan sıxışdırıb 
çıxardılar. Təqr. 400 ildə isə E.-ın Padan 
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ovalığındakı torpaqları qalların hücumuna: 
məruz qaldı. E. arasında siyasi və hərbi 
birliyin olmaması Roma ilə müharibələrdə: 
də özünü göstərdi, romalılar bir-birinin 
ardınca mühüm etrusk şəhərlərini tabe 
etdilər. E.ə. 396 ildə Veyi, e.ə. 358 ildə 
Sere, е.ә. 308 ildə Tarkviniya Romanın 
hakimiyyəti altına keçdi. E.ə. 283 ildən 
sonra isə bütün Etruriya Romadan asılı 
vəziyyətə düşdü. Romanın müttəfiqləri 
hesab olunan etrusk icmaları daha iki əsr 
müddətində əksər şəhərlərdə keçmiş siya- 
si quruluşu, dini təsisatları və özlərinə 

məxsus mədəniyyətlərini qoruyub sax- 
ladılar, Yalnız Sullanın dövründə (е.ә, 1 
əsrdə) Etruriyanın ərazisi xeyli kiçildi, 
burada çoxsaylı hərbi məskənlər salındı və 
Е. tezliklə ro-manlaşmaya məruz qaldı. 
E.-ın qədim İtaliyanın, xüsusilə romalı- 
larin mədəni inkişafına böyük təsiri ol- 

muşdur, Romalılar siyasi təşkilatlanmanın 
bir sıra xüsusiyyətlərini, ordu quruluşunu 
və silahları, hakimiyyət rəmzlərini (insi- 

asiya) E.-dan mənimsəmişlər. E.-ın mi- 

ası və dini Roma mifologiyası və 
dininə böyük təsir göstərmişdir. Ehtimal ki, 
Orta və Şimali İtaliyadakı tayfalar yunan 
yazısını E.-ın vasitəsilə mənimsəmişlər. 

E.-in incəsənətinin inkişafı е.ә, 7-2 əsr- 

lərə təsadüf edir. Memarlıq abidələrindən 
qala divarları (Peruca, Çerveteri və s. şə- 
hərlərdə), sərdabalı məqbərələr, məbəd və 

yaşayış evlərinin qalıqları var. Kvadrat for- 
malı yaşayış evləri iki, yaxud dörd çatılı 
taxtapuşla örtülürdü. Zəngin bəzəkləri və 

sütunlu portikləri olan məbədlər diqqəti 
cəlb edir. Şəhərlərin kənarında nekropollar 

yerləşirdi. E.-ın incəsənətində məqbərə 

rəsmləri mühüm yer tutur (“Trikliniya”, 
"Orko”, “Reqolina Qalassi” və s. məqbərə- 
lər). Binaları bəzəmək üçün rənglənmiş 
terrakotadan heykəl və relyeflər hazırla- 
nırdı. Типсдал və daşdan yonulmuş hey- 
kəllər də dövrümüzədək mühafizə olun- 

muşdur, Monumental boyakarlıq е.ә. 7 
əsrdə yaranmış, е.ә, 6-5 əsrlərdə çiçək- 

lənmə dövrünə (Tarkviniyadakı “Ovçular 
və balıqçılar” sərdabası) çatmışdı. Başdaşı 
və sarkolaqlarda E.-ın portret təsvirləri 
qalır. E.-ın toreytika əsərləri, həmçinin 
tunc qabları, naxışlı güzgüləri, qızıl mə- 

mulatları və keramik vazaları yüksək bədii 
keyfiyyəti ilə seçilir. 

Əd: Немировскин AH, Харсеҝин 
АИ. Әтрусҝи. Введенис и yrpyekonorino, Воронеж: 
1969: Бурнан А. Moyxona Б. Загалоҹиыс 
руси. Пер. с vemexoro, М. 1970, Ҹубова 
АЛ. Әгрусское искӱсство. M., 1972: Неми- 
ровскин АИ, Or мифа x историн. M., Науҝз. 
1983, 

xalq. Sayları təqr, ərimin 
Niger-Kordofan dil ailəsinin 
daxil olan edo dilinin diale 

ənənəvi etiqadlarını saxlayır. 
E. özlərini Beninindən gəlmə: 

edirlər. Bu faktı tarixi, etnoqrafik: 
qvistik məlumatlar da təsdiqləyir. 
faya bölünürlər. 19 əsrin ikinci yı 

güclü təsirinə məruz qalmışlar, Əsasm 
ğuliyyətləri tarlalarda toxa əkinçiliyi iyid 
(yams, qarğıdalı, palmanın müxt if növ- 
ləri). Cüzi miqdarda ətlik qaramal, çox 
sayda qoyun, keçi, ev quşları yetişdirirlər. 
Ovçuluq və balıqçılıq əhəmiyyətini qismən 
saxlamışdır. Sənət sahələrindən dəmirçil 
toxuculuq, ağac üzərində oyma, daş 
xalqlarla ticarət inkişaf etmişdir. İcma 

bilateral qohumluğa əsaslanan böyük ailə- 
lərdən ibarətdir. Nikah virilokal, yaxud 
uksorilokaldır. Müvafiq olaraq nikah adət- 
ləri və mərasimləri də bir-birindən fərq. 

lənir. Yaş sinifləri sistemi böyük rol oy- 
nayır. Məskənlər bir qayda olaraq xətti: 
tiplidir: müstəmləkə dövründə avropalilar 
tərəfindən çəkilən yolların kənarlarında 
məskunlaşmağa başlamışlar, Düzbucaq 
planlı malikanələri yaşayış və təsərrüfat ti- 
kililərindən ibarətdir, Ənənəvi evləri düz- 
bucaqlı, bir və ya ikimərtəbəli, əsasən, 
çoxkameralı, bəzən aynabəndlidir. Şüvül, 
yaxud dirəklərdən olan divarları gillə su- 

vanır, palma yarpaqlarından, küləş, yaxud 
otdan iki və ya dördyamaclı damı olur, 
Ənənəvi geyimləri belə və sinəyə dolanmış 
ağ, yaxud ağ-göy zolaqlı parçadır. Hazırda: 
avropasayağı kostyumun elementləri ilə ta- 
mamlanır. 

ETTLİ (Atilce) Klement Riçard (3.1.1883, 
London – 8.10.1967, London) — İngiltərə 
dövlət xadimi, Leyborist partiyasının lider- 
lərindən və ideoloqlarından biri. 1907 ildə 
Fabi cəmiyyətinə qoşulmuş, 1908 ildə 
Müstəqil fəhlə partiyasına daxil olmuşdu. 
1922-55 illərdə İcmalar palatasında Ley- 
böristlər: partiyasını təmsil etmişdir. 1-ci 
(1924) və 2-ci (1929-31) leyborist höku- 

mətinin üzvü idi. 1935-55 illərdə Leybo- 
ristlər partiyasının lideri olmuşdur. 1942- 
45 illərdə baş nazirin müavini, dominion 

işləri üzrə nazir və U.Çörşçillin başçılıq et- 
diyi koalisiya hökuməti şurasının lord-səd- 
ri idi. 1945-51 illərdə E.-nin baş nazir 
olduğu hökumət milli azadlıq mübarizəsi- 
nin təzyiqi altında Hindistana (1947), Виг- 
maya (1948) istiqlaliyyət verdi. Marşall 
planının həyata keçirilməsində, NATO- 

zə etude- hərfi mənada öyrənmə), 
təsviri sənətdə – öyrənmək məqsə- 
dilə natıradan çəkilən şəkil. зә 
eykəltəraşlıq, qrafika əsərləri üzərində iş- 

ləyərkən hazırlıq məqsədi daşıyır, naturanı 
hərtərəfli öyrənməyə kömək edir, 
ETÜD, musiqidə-hər hansı alətdə ifa 
texniki vərdişlərinin mükəmnəlləşdiril- 
məsi üçün nəzərdə tutulmuş musiqili pyes. 
Müstəqil јапг kimi E. 19 əsrdə virtuoz 
ifaçılığın çiçəklənməsi, musiqi alətlərinin 

təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar inkişaf et- 
mişdir. Təhsil praktikasında istifadə olunan 
(фр. üçün E. məcmuələri İ.Kramerə məxsus- 
dür, R.Kreytserin və P.Rodenin violin, 
D.Popperin violonçel üçün etüdləri məş- 

һигдиг. 
N.Paqunininin violində solo ifa üçün 

“24 kipriçço”su (1801-07)E. ianrının inki- 
şafında yeni dövr açdı. F.Şopen, R.Şuman, 
F.Mendelson-Bartoldi, F.List, İ.Brams, 
S.Raxmaninov və A.Skryabinin yaradıcılı- 
ğında Е.Аәг xüsusi yer tutur. K.Debüssi, 
O,Messian, K.Şimanovski, İ.F.Stravinski, 
$.S.Prokofyevin etüdləri 20 əsrdə fp.-nun 
texniki imkanlarına yeni yanaşmanı nüma- 
yiş etdirmişdir. 
ETVEŞ (Eötvös) Lorand (Roland) (27.7, 
1848, Budapeşt — 8.4.1919, Budapeşt) - 
macar fiziki, Macarıstan EA üzvü (1883) 
və prezidenti (1889 ildən). Budapeşt və 
Geydelberq un-t- 
lərində oxuyub 

(1870 ildə bitirib). 
1871 ildən Buda- 
peşt Un-tində iş- 
əyib (1872 ildən 
prof:), Macarista- 
nin maarif naziri 

(1894-95) olub, 
Tədqiqatları mole- 
kulyar fizika, qra- 
vitasiya, geofizika sahəsindədir. 1886 ildə 
səthi gərilmə qüvvəsinin temp-rdan asılılı- 
ğını (Etveş qanunu) müəyyən etmişdir. 

1888 ildə düzəltdiyi burma tərəzi ilə 
qravitasiya (cazibə) və ətalət kütləsi ara- 
sındakı bərabərliyi yoxlamaq məqsədilə: 
eksperimentlər həyata keçirmişdir (1889- 
1908), E.-in qravitasiya eksperimentlərinin 
nəticələri göstərdi ki, cazibə və ətalət küt- 
lələrinin bərabərliyi çox yüksək dəqiqliklə 
(5:1079-adək) yerinə yetirilir, sonralar isə 

q qüvvəsi təcili qradi- 
Yentinin vahidi eveş onun adını 7 
m 
yaradaraq 

vahidi. Geofizikada tətbiq olunur. 1£, ağır- 
liq qüvvəsi təcilinin Yer səthinin normalı 
üzrə 10 kn uz.-da İmqal “1073sm8anı? də- 
yişməsidir. 182 “10:3sanr2, L.Eiveşin şərə- 
finə adlandırılmışdır. 
ETVEŞ EFFEKTİ - eyni bir yerdə süku- 
nətdə olan cismin və Yerə nisbətən hərəkət 
edən cismin ağırlıq qüvvəsi təcilinin müx- 
təlif qiymətlərə malik olmasını göstərən ha- 
disə, Е.с. ağırlıq qüvvəsinin cismin hərəkət 
sürətindən asılı olan mərkəzdənqaçan top- 
lananının dəyişməsi ilə şərtlənir. Yerin fir- 
lanması istiqamətində (yəni q.-dən ş.-ə) 
hərəkət zamanı cismin sürəti fırlanma sü- 
rəti ilə toplanır və mərkəzdənqaçan qüvvə 
böyüyür, nəticədə ağırlıq qüvvəsi azalır, 
əksinə, Yerin firlanmasının əks istiqa- 
mətində ağırlıq qüvvəsi artır. E.e.-nin qiy- 
məti (qallarla): 
Ag”0.00405Fcosqsin4 *- 0,000001212, 
burada ф — еп dairəsi, A — şm. istiqamətin- 
dən saat əqrəbi boyunca hesablanmış hərə- 
kətin azimutu, V — cismin Yerə nisbətən 
sürəti (kmaat-la). E.e. hərəkət edən gəmi- 
lərdə və təyyarələrdə qurulmuş rəqqasli ci- 
hazlar və qravimetrlər vasitəsilə ağırlıq 
qüvvəsinin ölçülmələri zamanı nəzərə alı- 
nır. V? həddi yalnız V-15 Ктубааг hərəkət 
sürətlərində praktiki olaraq nəzərə alınma- 
yacaq dərəcədə kiçik olur. E.e., bu effektin 
varlığını göstərən və laboratoriya şəraitində 
onu nümayiş etdirmək üçün cihaz düzəldən 
L.Ehveşin adı ilə adlandırılmışdır. 
ETYENLƏR, Est yenlər (Ебсппе, Е5- 
tienne, lat. Stephanus) – fransız məlbəəçi- 

ləri və humanist naşirlər ailəsi. Lionda, 
Parisdə, Cenevrədə fəaliyyət göstərirdilər 
(1502-1660), Yunan və latın yazıçılarının 
əsərlərini və onlara aid şərhləri, fundamen- 
tal lüğətləri, “İncil”i qədim yəhudi, yunan 
və latın dillərində nəşr etmişdilər, tətbiq et- 
dikləri yeni yunan şrifti (kral şrifti adlanır- 
di) sayəsində kitab ucuzlaşmışdı. E. ümu- 
milikdə 1500 adda kitab nəşr etmişdilər. Ən 
məşhur nümayənüələri: Parisdə şirkətin 
əsasını qoyan 1 Anri (təqr. 1460-1520), 
əsasən, dini və fəlsəfi məzmunda orifinal 
titul vərəqi ilə birgə təqr. 130 kitab çap 
etmişdir. Oğlu 1 Rober (1503-59) fi- 

idi, va “İncil"i etmişdir ҹ 
1523 ildə: “Əhdisədidri man 
düzəliş olunmuş nəşrini, həmçinin latınca 
“Latın dilinin xəzinəsi" (1-2 с, 1531) adlı 
izahlı lüğət tərtib edərək :, 1539 
ildə latın və qədim yəhudi dillərində, 1540 
ildə isə yunun dilində kitab çapı üzrə 
səviyyəli mütəxəssis kimi “kral çapçısı" 
təyin olunmuşdu. 1551 ildə katolik irticanın 
güclənməsi nəticəsində Cenevrəyə qaçmış 
və orada mətbəə açaraq katolisizm. əleyhinə 
bir sıra həcvlər nəşr etmişdir. Ümumilikdə, 
600-dən çox kitab buraxmışdır. Onun 
mətbəə nişanında ağac altında "Noli altum 
sapere” (“Əllaməlik etmə”) devizi ilə da- 
yanmış zahid təsvir olunmuşdur. 1 Roberin 
oğlu 11 Anri (1528, Paris – 1598, Lion) 

mətbəəçi və alim, ellinist və poliqlot idi, 
Qədim müəlliflərin bir sıra əlyazmalarını 
tapıb üzə çıxarmışdır. Ən böyük əsərləri: 

“Herodotun mədhi”, fransız ədəbi dili haq- 
qında traktatlar (1565, 1578, 1579, 1594) 
və “Yunan dili xəzinəsi" (1-6 c., 1572-73). 
Sonuncu əsər 19 əsrdə yenidən çap olun- 
muşdur, 

EUFİLLİN, aminofillin- tərkibində 
8076 teofillin alkaloidi və 2096 1,2-etilen- 
diamin olan dərman preparatı, Spazmolitik, 
damargenəldici və sidikqovucu təsirə ma- 
likdir. Toz, həb və dərialtına, vena daxilinə 
vurmaq üçün məhlul halında buraxılır. 

Bronxial astma, ürək astması, stenokardiya, 
insult və s, xəstəliklərdə işlədilir. 
EUXROMATİN, aktiv xromatin 
hərəkətsiz nüvədə, yəni interfazada (başqa: 
sahələrdən - heteroxromatindən fərqli ola- 
raq) elementar dezoksiribonukleoprotcid 

(DNP) sapları despirallaşma vəziyyətində 
qalmış xromatin (xromosom maddəsi) ва- 

һәјәг, Е. həmçinin heteroxromatindən ribo- 
müklein turşusunu (RNT) intensiv sintez- 
etmə qabiliyyətinə və qeyri-histon zülal- 
ların böyük miqdarına görə fərqlənir, Onun 
tərkibində ОМР ilə yanaşı, RNT-nin ye- 
tişməsinin başa çatmasına və sitoplaz- 

maya daşınmasına xidmət edən, diam. 

200-500 4 olan ribonukleoproteid his- 
səcikləri (RNP dənələri) də vardır. E.-də 

orqanizmin əksər struktur genləri kodlaşır. 
Bax Xromosomlar. 
EUKARİOTLAR - prokariotlardan fərqli 
olaraq hüceyrə cismi membranla məhdud- 
aşan nüvə və sitoplazmaya diferensiasiya 
etmiş bir, yaxud çoxhüceyrəli bitki və hey- 
van orqanizmləri. Ən yeni üzvi aləm sisfe- 

minə görə Е.-а prokariotlar aləmüstünə 
qarşı qoyulmaqla aləmüstü dərəcəsi (hey- 
vanlar, göbələklər, bitkilər aləmi daxil ol- 
maqla) verilir, E.-da nüvənin genetik mate- 

129: 



EUSKADİ 

rialı mitoz yolu ilə ikiləşməyə və törəmə 

hüceyrələr arasında paylanma qabiliyyətinə 
malik olan xromosomlarda yerləşmişdir. 
Xromosomların molekulyar əsasını his- 
tonlar və s. zülallarla six birləşmiş dezok- 
siribonuklein turşusu (DNT) təşkil edir. 

E.-ın əksəriyyətində tipik cinsi proses 
(mayalanma zamanı hüceyrə nüvələrinin: 

birləşməsi və meyoz prosesində reduksion 
bölünmə ilə gedən) vardır: E. hüceyrələrin 
sitoplazması prokariotlarınkından fərqli 
olaraq endoplazmatik şəbəkəni, Holci kom- 

pleksini, mitoxondriləri və s. orqanellaları 
formalaşdıran mürəkkəb membran sistemi- 
nə malikdir. 

EUSKADİ - bax ВазҜ/аг ölkəsi. 

EUST-AQDER (Aust-. 

c.-unda, Sku т 
Sah. 9,2 тип km. Əh. 112,8 min (2013) 

İnz. m. Arendal ş.-dir. 

EV - insanın yaşayışı və güzəranı üçün uy- 
ğunlaşdırılmış ənənəvi tikili, yaxud təbii sı- 

1. Əməli əhəmiyyətindən başqa F 
olduqca mühüm rəmzi mahiyyətə malikdir. 
insanı xarici xaosdan qorumaqla yanaşı, ai 
lə və qəbilənin əvvəlki nəsilləri ilə əlaqə 
yaradır. Bu mənada E. nəinki yaşayış yeri 
həmçinin sözün geniş mənasında məskə- 
nin, ölkənin, oykumenin də daxil olduğu 
məkandır 

QədimE. Oldovay dərəsinin alt təbə- 
rindəki (1.8 пи. 4) əvvəl) yumurtaşə: 

killi daş hörgü (4.3x3,7 m) "ən qədim ev”in 
r olunur, Oxşar tikili alıqları kimi 

Çexiyadakı Piesletise düşər ində (təqr 
00 min il əvvəl) məlumdur (Avropada ən 

qədim E, hesab olunur). Türingiyanın (Al. 
niya) şm--ında Bilsinqlebene və Terra: 

(Fransanın с.-ӱ.-4) Erkən Aşöl 
ə (400-300 min il əvvəl) aid y 

də ocaqlar mövcud idi. Mustye 
(Она Dneprboyunda 1 Molodovo, Krımda 

) və Üst Paleolit 
luşunda mamontun iri inq 

sümüklərindən istifadə olunurdu. İnsanlar 
Paleolitdə içərisində bəzən daş döşəmələri, 
arakəsmələr, nəhəng heyvanların sümüklə- 
rindən qurmalar olan təbii sığınacaqlardan 

, ti) Е. kimi yararlanır- (mağıra, 2 
Mezolit dövründə yüngül, müvəqqəti dil 

Е.Аәг üstünlük təşkil edirdi. Neolitdə insan- 

daş və ај icdan daimi (stasionar) E.- 
ər tikməyə başlamışlar. 
Ənənəvi E.-lərin quruluşu 

və da planı, Əvvəllər E. ailənin 
mərkəz” (oddan istifadəyə başlan- 

п sonra bu rolda ocaq çıxış edirdi) ət- 

otaqlara bölünməmiş 
(birkameralı E.) idi. E.-in 

hissəsi insanın güzəranı (istirahət, 

Kərtmə ev 

Ənətəvi yapon evi minka, 

əməyi) üçün nəzərdə tutulur, bu m: 
daimi E.-lərdə döşənəklər, taxtlur, otura. 
caqlar qoyulurdu. Bu tip E. quruluşu Qaf, 
qazda (darbazi, qaradam, həmçinin bay 

Meqaron) qalmaqdadır. Böyük ailənin, ya. 
xüd iri qohum kollektivinin E.-i bölmə. 

lərdən və ya nüklear ailələr üçün ayrı-ayrı 
otaqlardan (bax Böyük ev) ibarət ola bilərdi, 
İlk dəfə uzunsovey tipində çoxocaqlı E.-lərə 
Pensevan (Fransa) və s. ərazilərdə Ме. 

dorf-Kostyonki mədəniyyətlər birliyi abidə. 
lərində rast gəlinir, Poliginiya vəziyyətli 

ailələrdə bəzən hər qadının öz E.-i olurdu, 
E.-in hissələri kollektivin müəyyən üzy- 

ləri arasında (ailə başçısı, kişilər, qadınlar, 

uşaqlar), yaxud hər hansı bir fəaliyyət (dini 
mərasimlər, xörəklərin hazırlanması və ye- 
yilməsi, işləmək və istirahət etmək) üçün 
qəti surətdə bölüşdürülürdü. Sonralar bun. 

lar üçün bölmələr və qonaq, yataq, mətbax, 

“qadınlara məxsus” və s. otaqlara aynılır, 
çoxgözlü E.-lər tikilməyə başlayır. Bu tip 
E.-lər yardımçı təsərrüfat binalarının (ап- 
bar, mətbəx, pəyə, emalatxana və s.) yaşa- 

yış evinin yanında tikilməsi hesabına da 
yaradıla bilərdi. Çoxgözlü tikililər Neolit 
dövrünün əvvəllərindən məlumdur (Car- 

mo). Əlavə otaqlar (tikililər) ilk vaxtlar, 
adətən, qızdırılmırdı: digər hallarda isə 

ocaq (soba) dəhliz və ya mətbəxdə yerləş- 
dirilirdi. Bəzi təsərrüfat tikililəri E.-dən 

aralı yerləşsə də, onunla birlikdə vahid ya- 

şayış məkanını — malikanəni təşkil edirdi 
Malikanənin quruluşu müxtəlif olurdu: E 

və təsərrüfat tikililəri pərakəndə yerləşərək 

açıq həyət yaradır, yaxud da bir-birinə biti- 
şik tikilərək daxili məkanı əhatə edirdi 

(qapalı həyət). Avrasiyanın subtropik zola- 
ğında (Qərbi Avropadan Orta Asiyayadək) 
belə qapalı həyət (bəzən bağı, fontanı, sü- 
tünlan və s. ilə) yaşayış və güzəranın mər- 
kəzi olurdu (məs., antik E., bax Pastada), 

Е.Мәпл quruluşunun mürəkkəbləşməsi 

şaquli bölmələrin (çoxmərtəbəli E.-lər) 
meydana çıxmasında öz əksini tapdı: bun- 
ların alt mərtəbəsi, adətən, təsərrüfat əhə- 
miyyətli idi, üst mərtəbə yaşayış üçün nə- 

zərdə tutulurdu: üçmərtəbəli E.-lərdə isə so- 
nuncu mərtəbədə, adətən, yataq v: 
lanc otaqları yerləşirdi. Neolitdə yaranmış 

çoxmərtəbəli E.-lər (Cənub-Şərqi Avropada: 
aşkar olunmuş sxemlərdən məlumdur) qə- 
dim dövr və orta əsr varlı şəhərlilər üçün 

səciyyəvi oldu. Bu tip E.-lərin inkişafına: 

memarlıq üslublarının dəyişməsi (bax Sa- 

ray) təsir göstərirdi. E.ə. 1-ci minillikdə Qə- 
dim Şərq və antik şəhərlərdə çoxmənzilli 

binalar geniş yayılmışdı (məs. insula), Çox- 

mərtəbəli çoxmənzilli E.-lər 19 əsrdən eti- 
barən şəhər E.-lərinin əsas tipinə çevrildi. 

Qırğız yurtu. 

Е.Аәг istifadəsinə görə daimi, müvəq- 

qəti və daşınan növlərə bölünür. 

Daimi E.-ləri oturaq və yarım- 

oturaq xalqlar (əkinçilər, balıqçılar) tikirdi- 
lər, Bu tip E.-lərin tikinti materialları və 

quruluşu, əsasən, təbii şəraitdən asılı idi. 

Neolitəqədərki dövrdə yalnız budaq və na- 

zik şüvüllərdən istifadə olunurdu. Neolitdə 
əvvəlcə daş, sonra isə metal baltaların ya- 

yılması ilə əlaqədar daha davamlı kərtmə, 
yaxud karkaslı E.-lər meydana gəldi. Kərt- 
mə tikililərdə tirlərin künc bağlamaları 
yerində alt və üst oturacaqları yonulub kər- 

üllərək (adı da buradandır) bir-birinin oyuq- 
larına kip oturdulurdu, dam örtüyü ağac 
tirlərindən, tikinti ləvazimatı olmadıqda isə 
samandan olurdu (bax Koma). Kərtmə E.- 

lər çox sayda yüksəkkeyfiyyətli yuvarlaq 
uğac tələb edir. Karkaslı texnika isə daha 
qənvətlidir: divarlar üçün tir, taxta və ya 
şüvüllərlə bərkidilmiş karkas dayaq rolunu 
oynayır, dam örtüyü isə, adətən, karkasdakı 
şalbanlar üzərində durur. Ağacdan evtikmə 
texnikası E.-lərin bir çox ənənəvi ele- 
mentlərində (dördkünc Е., ikiyamaclı dam 
örtüyü, frontonlu fasad, memarlıq orderi və 
5), sonralar daş memarlığında öz əksini 
tapdı, Meşəsiz, quraqlıq, dağətəyi və dağlıq 
r-nlarda daş, möhrə, çiy kərpic, saman və 

Ənənəvi Qalissiya (İspaniya) evi 

5. materialdan müxtəlif tipli E.-lər (Saman — 
Avrasiya xalqlarında, samanlı kəmic — 
Mərkəzi Amerikada və s.) tikilməyə baş- 
landı, Mesopotamiyada Neolit dövründən: 
başlayaraq E.-lər kəsilmiş gil laylarından 
(tof) hörülürdü. Davamsız olduğuna görə: 
möhrə və çiy kərpicdən tikilmiş E.-lərin 
vaxtaşırı yenilənməsi xüsusi tipli məskən 
olan rəflərin (Ön və Orta Asiyada) yaran- 
masına gətirib çıxartdı. Şəhərlərin və mo- 
numental memarlığın inkişafı ilə əlaqədar 
tikintidə bişmiş kərpicdən istifadə olu- 

i əsasən, 
ikdə) ti- 

kilirdi. Gil və daş E.-lərin yastı dam örtük- 
ləri bəzən üst qonşu üçün təsərrüfat yeri, 

pilləvarı E.-də (dağ yamaclarında ail) isə 
həyət rolunu oynayırdı. Bir-birinə bitişik 
tikilmiş pilləvarı E.-lərdən ibarət icma məs- 
kənləri bəzən çoxmərtəbəli yaşayış məkanı 
əmələ gətirir: Anadoluda Çaralhöyük Neo- 

lit məskəni və Şimali Amerikanın c.-q.-ndə 
hindilərin pvebloları buna misaldır. İlk 

dəfə Paleolit dövrünə təsadüf edən E.-lərin 

xüsusi tipi tundranın meşəsiz ərazilərində 
karkasları balinanın qabırğa və çənəsindən 
düzəldilmiş valkardır. Tikinti materialları. 

nın olmadığı Arktika zonasında qardan dü- 
zəldilmiş E.-lər - eskimosların iqluları 

məlumdur. Şri-Lankada veddalar, Sulave. 

sidə toalalar və s. Paleolitdən bugünədək 

təbil, yaxud süni şəkildə yonulmuş mağa- 
ralarda yaşayırlar. 

Yerlə tikilinin arasındakı nisbət də təbii 

şəraitdən asılıdır. Yerüstü E, tipləri üstün- 

lük təşkil edir: soyuq iqlimi olan Şimal 
yarımkürəsində Paleolit dövründən başla- 
yaraq qazma və yarımqazmalar (əsasən, 
karkaslı və ya kərtmə quruluşlu) yayıl. 
mişdi, Asiya və Amerikanın tropik qurşa- 
ğindaki isti və rütubətli vil.-lər, həmçinin 

Palyaso, Ənənəvi Ukraynı eyi - xata-ma 

Müonqların (Vyetnam) ənənəvi dirəküstü evi 

mülayim qurşaqda yerləşən bataqlıq әга- 
zilər üçün dirəküstü E.-lər səciyyəvidir. 

E.-lər, əsasən, dairəvi (oval) və düzbu- 
caqlı planlı olur, Bunlardan düirəvi evlər, 
ehtimal ki, daha qədimdir. Onlardan düz- 

bucaqlı evlərə keçid Beyda, İyerixon və s, 
mədəniyyətlərdə izlənilir. Dairəvi E.-lər Ön 
Asiyanın bir sıra Neolit və Eneolit mədə- 

iyyətlərində (bax 7olos), həmçinin Afrika 
və Cənubi Amerika xalqlarında yayıl 
mişdir. 

E. insanın nəinki yaşayış, həm də güzə- 
raninin (istilik, işıqlandırma, mebel və b.) 

mühüm vasitəsidir. Neolit dövründə Yaxın 

Şərqdə daş valı üzərində firlanan qapılar, 
tağlı sobalar, daşla döşənmiş və ya əhənglə 
süvanmı döşəmələri, təsərrüfat, yaxud 

ayini taxçalırı olan, suvaqlanmış, bəzən па- 
xışlanmış divarlar (məs,, Şimali İraqda e.ə. 
6-ci minilliyə aid Umm Dəbağiyədə ov 
səhnələri) me: 

Qədim E.-lər üçün müasir anlamda 
“mebel”in olmaması səciyyəvidir. Əşyalar 

na gəldi 

ya E.-lərin daxili quruluşu ilə bilavasit: 
bağlıdır (məs., qazmalarda toruq, möhrə 
E-lərdə isə gil taxtlar, kərtmə E.-lərin di 

lar və varlarında oyulmuş otur: 
yadda, əksinə, yüngül məişət əşyalarıdır (a 
çaq masalar, həsirlər və s.) 

inka 



EV DUSTAQLIĞI 

yarımkö- 

İmarət 
19əsr, 

Azərbaycan, 

tünd keçi yunu ilə örtülən düzbucaqlı çadır 
səciyyəvidir. Köçəri E.-inin xüsusi tipi ara- 
na (məs., skiflərdə), narta (Avrasiya Кипдг 

nda папа с̧ипи və ya balok), 

yaxud qayıq (dəniz köçəriləri adlandırılan 

alaçıqdır 
ləri ən ibtidai 

arda) üstünd 
b.-da da yaşayış E 

iluşdakı mərhələdən müasir səviy- 

k inkişaf lu keçmişdir 

Ölkəmizdə ən qədim E. tipləri təbii vəsüni 
a, pənah, daran, kaha, kühül, 

dəlmə) kimi formalaşmışdır, Pa 

ların qazma və 
lə əvəz olunması ilə 

si isə koma, dəyə və daşqura tipli E-lərin 
yaranmasında mütərəqqi rol oynamışdır. 
Neolit və Eneolit dövrlərində möhrə, çay 
daşı və çiy kərpicdən hörülmüş, divarlar, 
içəri və bayır tərəfdən suvanmış bir ҹ̧ә 
ikigözlü dördkünc və dairəvi E.-lər Naxçı. 
van və Kür-Araz vadisində yayılmışdı. Bu 
E--lərdə açıq ocaq, taxıl quyusu, bəzilərin. 
də ərzaq və heyvanların saxlanılması üçün 
xüsusi yerlər olurdu. Azərb. ərazisində 
maldarlıq və əkinçiliklə məşğul olan əhuli 
arasında qaradam Е. tipi yayılmışdır 
Azərb.-ın bir sıra zonasında müvəqqəti E.- 
lər (alaçıq, çadır, qarakeçə, muxür) quni, 
lurdu. Sonrakı dövrlərdə pəncərəli, bir-, iki- 
və üçmərəəbəli, kürsülü, 1-4 və çoxgözlü, 
divarları çiy və bişmiş kərpicdən, yonulmuş 
qaya, yaxud çay daşlarından hörülən Е.ә 
meydana gəldi. E.-lərin divarlarında buxarı, 
taxça, rəf (ləmə), yük yeri (camaxatın) yə 

s, vardı, Bu evlər eyvansız, adətən, bala- 
xana, bir neçə yaşayış otağı, mətbəx, anbar, 
təndirxana, qaramal, at tövləsi və s.-dən 
ibarət olurdu. Bir çox E.-lərdə məişət və 
təsərrüfat otaqları yaşayış binası komplek- 
sindən kənarda tikilirdi. Belə E.-lər оту 
əsrlərdə daha çox şəhərlərdə varlı ailələr 
tərəfindən istifadə edilirdi. Saray, qəsr, 
əyan evləri də mövcud idi. 

18-19 əsrlərə aid Şəkidə xan sarayı, Şə 
kixanovların yaşayış evləri, Şuşada Pənah- 
əli xanın sarayı, Əsəd bəy və Natəvanın 
evləri yüksək memarlıq və sənətkarlıq əsəri- 
dir (ətraflı bax “Azərbaycan ” xüsusi cildi) 
EV DUSTAQLIĞI - bax Qərimkan гәд. 
birləri 
EV GÖBƏLƏKLƏRİ - tikililərdə odun- 

ürüdən bazidili göbələklər qrupu. 50- 
yədək növü var. Əsl E.g. vəağ E,g 
digər E.gi-ndən çox zərər verir. Serpulu 
minor, Paxillus panuoides, Coriolus vapo- 
rarius, Coriolellus serialis, Coniophora се- 
rebella və s. Е.р. az zərərlidir. E.g. xarici 
görünüşünə və meyva cisminin mikrosko- 

örə müəyyən cdilir. 
Oduncağın həddindən artıq rütubətli olması 
pik xüsusiyyətlərinə 

E-g--nin inkişafına səbəb olur. 
EV GÖYƏRÇİNLƏRİ - göyərçinkimilər 
fəsiləsindən əhliləşdirilmiş ev quşları. 6 
dadı çöl göyərçinidir (Columba liyia ). 
Təqr. 1000 cinsi məlumdur. Cənubi Avro- 

pa, Şimali Afrika, Qafqaz, Yaxın və Она 
Şərq, Mərkəzi və Cənubi Asiya, Çində 
geniş yayılmışdır. E.g. cinslərinin əksəriy- 
yəti bəzək (dekorativ) quşlarıdır (tovuza- 

bənzər göyərçin, Anadolu qağayısı, yako- 
bin, kapusin, Nikolayev göyərçini, Oçakov 
göyərçini və s.). Əsasən üç cins qrupuna 

ayrılır: poçt-idman cinsləri (Antverpen, rus 

poçt göyərçini və s.), bəzək (dekorativ), 

EV GÖYƏRÇİNLƏRİ 

ətlik göyərçinlər. Poçt-idman cinsləri əsa 
ən idman yarışlarında, bəzi ölkələrdə 
İsveçrə, Kuba və s.) isə onlardan məktub- 

ları, donor: qanı olan ampılaları və s 
çatdırmaq üçün istifadə edilir. Pəhriz ye- 
məkləri hazırlamaq üçün yetişdirilən 30-a- 
dək ətlik cins (kinq, ştrasser, Roma nə- 

həngi, monden və s.) məlumdur. Qədim 

Ey göyərçinləri: 
1- ştrasser, 
2- karriyer: 
3- ingilis pouteri: 
4- Arxangelsk snegiri 
5- Bakı turmanı, 
6- tovuzabənzər, 
7- dekorativ qıyrımtüklü: 
8: Anadolu qağayısı 
9- Belçika idman göyərçini, 
10-yakobin. 

Roma dövründən məlum olan Roma nə- 

həngi cinsi ən iri E.g.-dir: yaşlı erkək 
fərdlərin orta kütləsi 1,45 kq (bəzən 1,75 

lq-adək), dişiləri 1,1 kq olur, Ətlik E.g.-nin 
sənayc istehsalı Fransa, İtaliya, Macarıstun, 
Almaniya, ABŞ, Cexiya və s. ölkələrdə 

inkişaf etmişdir. Bu cinslər yüksək məhsul- 
darlığı və tezyetişkənliyi ilə fərqlənir. Cinsi 

yetişkənliyə 5 aylığında çatır. İldə 5-7 
bəzən 9 dəfə bala cixan, Cütləşmədən 1 
həftə sonra ana quş 1-ci yumurtanı, 40-42 
gündən sonra isə 2-cisini qoyur. Hər iki 
valideyn növbə ilə 18 gün kürtyatır: 16-19 
gündən sonra balalur çıxır, Optimal yem. 
ləmə və saxlanma şəraitində balaların küt- 
həsi 28 sutka ərzində 0,6-0.8 (q-a çatır. Е.: 



EV HEYVANLARI 

bölmələrə ayrılmış quru, işıqlı göyərçin 
damlarında (taxta evciklər) saxlanılır. Bun- 

lar yelçəkən olmamalı, temp-r isə 07C-dən: 

aşağı düşməməlidir. Bu damların qarşı- 
sında ətrafına tor çəkilmiş və çimmək üçün 

kiçik ləyənləri olan gəzinti yerləri düzəl- 
dilir. Ətlik E.g. həmçinin, qəfəsli batare- 

yalarda saxlanır. E.g.-ni yemləmək üçün 
tərkibində ilin fəsillərindən, göyərçinlərin 

fizioloği vəziyyətindən (məs., tüləmə) asılı 
olaraq dan qarışığından. istifadə olunur. 
Balalara həmçinin, dənli, dənli-paxlalı və 

yağlı bitkilərin toxumlarından düzəldilən 

dənəvərləşdirilmiş qarışıq yem verilir. Mi- 
neralli və vitaminli əlavə yemdən də isti- 

fadə edilir. Yaşlı göyərçin üçün sutkalıq 
yem norması 30-50 q-dır. Azərb.-da, ə: 
sən, poçt və turman (yumalanan) Ев. geniş 
ayılmışdır 

EV HEYVANLARI - əsasən, təsərrüfat 

ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə bağlı halda 
in nəzarəti altında çoxaldılan və cins- 

ərə aynlan | eyvanlar, E.h. davranışı, eks: 

ı ilə vəhşi ri, interyeri, məhsuldarl 

nir, Vəhşi formaların rindan fərqlə 
xassələrini saxlayan ələ öyrə 

şdirilmiş) heyvan. 
arı E.h.-ndan fərqlənditmək lazımdır. İn 

san əzəldən müəyyən yerdə yaşayan, onun 
qidaya tələbatını daha çox təmin edən, iş, 

ov və s, üçün istifadə edilə bilən, məhsul- 
larlıq: keyfiyyətlərinin təkmilləşməsinə 

aşan heyvan növlərini 

liləşdirmişdir. 
ləşdirmə əsasən, yerüstü həyat (| 

keçirən xordalılar tipindən yalnız 2 ən yük 
k təşkil olunmuş heyvan sinfini (quşlar 

) məməlilər) əhatə edirdi: bu zaman һа: 
rda m 4 olan (ә (digər məlumat: 

örə təqr 5) min növ məməlinin yalnız 
60 növü (əsas E.h.-nın mənşəyi haqqında 

) kasiya məq.-nin cədvəlinə bax) 

mişdir. E.h.-nın çox hissəsini hər 
sı bir məhsul (süd, yun və s.) alınan, 

işlərdə ad edilən 

atı heyvanları 

eşşək, qoyun, keçi 
dəvə, maral, quşlar (toyuq, qaz 

5.), adadovşanı, bağlı saxlanan xəzdərili 
heyvanlar (su samur, tülkü və s.), həm: 

nin arılar və ipəkqurdu E.h.-na aid edilir 
pişikləri, gölməçə və akva 

rda yetişdirilən əhliləşdirilmiş balıq 
formaları, bağlı şəraitdə yetişdirilən de- 
korativ və oxuyan quşlar, dekorativ 

həmçinin /aboratoriya heyvanları 

E. hsayılır 
İctimai-iqtisadi və ictimai-tarixi şəraitin 

ərtləndirdiyi sini seçmə nəticəsində insan- 
Би уз ya digər tələbatını təmin etmayə 

uyğunlaşan E.h.-nın müxtəlif cinsləri for- 
malaşmışdır. Heyvandarlıq inkişaf etdikcə, 
nəslin daha yüksək məhsuldar olması üçün 
cütlərin istiqamətli seçmə və taylaşdınılması 

tətbiq olunmağa başlandı: mövcud cinslər 
təkmilləşdirilir, həmçinin cəmiyyətin art- 
maqda olan tələbatına uyğun olan yeniləri 
yaradılır, Bu E.h.-nın məhsuldarlığının 
onların vəhşi əcdadlarına nisbətən on və yüz 
dəfələrlə çox olması ilə nəticələndi. Belə ki, 
vəhşi toyuq ildə 15 yumurta verirsə, müasir 
yumurtalıq hibrid toyuqlar (məs., "Hayseks 
beliy” krossu toyuqları) 300 və daha çox 
yumurta verir, vəhşi cütdırnaqlı gövşəyən 
heyvanlar bir laktasiyada cəmi bir neçə yüz 
iq süd verdiyi halda müasir südlük istiqa- 
mətli inəklər (məs., Holştin cinsli) 25 min 
q-dan artıq süd verir: qaban ildə 1 dəfə 5 
6 çoşqa doğursa, müasir donuz cinsləri 
(məs.,iri ağ donuz cinsi ) 10-12 bala verir, 
anac donuz dəfə ildə 2-3 dəfə çoşqalayır, 

Е. h. növlərinin sayı fasiləsiz olaraq 
artır, Belə ki, 20 əsrdə Avropa maralı əh- 
liləşdirilmiş, 1950-ci illərdə müşk buğa 
sının əhliləşdirilməsinə başlanmış, xəzdə- 
rili heyvanların, qulan, sığın, antilop və s.- 
nin əhliləşdirilməsi davam edir. 
EV İTİ (Canis familiaris, yaxud С. lupus 
familiaris) – canavarlar cinsindən məməli. 
Ən qədim ev heyvanlarından biri. Ehtimal 
ki, 10-15 minil əvvəl canavardan törəmiş- 
dir. İlk qazıntı qalıqları (ә 
navar kimi müəyyənləşdirilib). Asiyada 

ləşdirilmiş ca- 

tapılmışdır. E.i. özünün vəhşi əcdadı ilə 
müqayisədə kəskin dəyişilmiş formadır. 
Bədən hünd. 18 sm-dən (levretka) 95 sm-ə- 
dək (doq) olur. Xarici $ 
dir, Yer kürəsində 400-ə yaxın cinsi mə- 

örünüşü müxtəlif- 

lumdur, bəzi yerlərdə yenidən vəhşiləşmiş- 
lər (məs., Avstraliyada dinqo). E.i. 4 qrupa 
ayrılır: ov itləri, laykalar, tulalar (setterlər, 
poynterlər və s.): spaniellər, tazılar, yuvada 

ay yı ar (taksa, teryerlər): qarovul, ço: 
ban iti kimi istifadə edilən xidmət itləri 

(qoyun itləri, erdelteryerlər və 5.): idman 
xidmət itləri (doberman pinçer, doqlar 
və s,), həmçinin dekorativ, yaxud otaq 
itləri, Laboratoriya heyvanı kimi geniş is- 
tifadə olunur. 

EV QAZLARI - xarici görünüşü və ana- 
ladlarma 

çox bənzəyən boz qazdan törəmiş quş cinsi 
Bax həmçinin, Qazlar 

EV MİLÇƏYİ (Musca domestica) — əsl 
milçəklər fəsiləsindən cücü. Uz. 6-8 mm- 

tomik oxşarlığına görə öz vəhşi ә 

dir. 2 yarımnövü var. Tipik yarımnövü olan 
M.d.domestica Yer kürəsinin mülayim 
qurşaqlarında, çöl, meşə-çöl və meşə zona- 
larında, с. forması M.divicina isə orta qur- 

nc, enliklərində, subtropik va tropik 

Ev mikəyi (Musca domestica), 

qurşaqlarda, Cənubi Qafqazda, Orta Asiya 
və Cənubi Primoryedə yayılmışdır. Həftədə 
uz, 1-1,2əm-ədək olan 120 (ümumiyyətlə, 
900) yumurta qoyur. Yumurtalar 8-50 
saata inkişaf edir. Bağırsaq infeksiyalarının 
törədicisi və qurd yumurtalarının daşıyı- 

cısidır. Mübarizə tədbirləri: peyini 
kip bağlanmış anbarlarda saxlamaq, zibili 
vaxtında atmaq, evlərdə və qaramal saxla 
nan həyətlərdə (tövlələrdə) təmizliyə riayət 
etmək, ayda bir dəfə xlorofos preparatları 
tətbiq etmək, yumurta və sürfələrin olduğu 
yerləri karbofos, kreolin, solventnafla pre- 
paratları ilə dərmanlamaq və 5. 
EV PİŞİYİ — pişiklər cinsindən əhliləşdi- 
rilmiş məməli: ən çox yayılmış ev hey 
yanlarından biri. Belə qəbul olunmuşdur ki, 

Е.р. Aralıq dənizi ölkələrində, Şimal-Qərbi 

Çin də daxil olmaqla Ön, Mərkəzi və Опа 
Asiyada yaşayan meşə pişiyinin Liviya 
yarımnövündən törəmişdir. Pişiyin əhliləş- 
dirilməsinin əsas səbəbi onun taxıl ehtiyat- 
arını və digər azuqələri gəmiricilərdən 
səmərəli qorumaq qabiliyyətidir. Ehtimala 
görə, pişik Qədim Misirdə e. ə, 3-cü minil- 
likdən qabaq əhliləşdirilmişdir. Bəzi təd- 
qiqatçıların fikrincə, E.p.-nin bir neçə 
müstəqil əhliləşdirilmə mərkəzi olmuşdur. 
Kritdə с. iyə aid üzərində pişik 
təsviri olan mənulat aşkar edilmişdir: qə- 
dim Urartu dövlətinin ərazisində qazıntılar 
zamanı tapılmış E.p.-nin skeleti е. ə. 7 əsrə 
aid edilir. Ezopun (е.ә. 6 əsr) təmsillərində 
Е. p.-nin adının çəkilməsi Cənubi Avro- 
pada onun meydana gəlməsinə sübutdur. E 
p.-nin təsvirləri olan yunan incəsənəti 
əşyaları da bu dövrə aid edilir. E.p.-nin 
Avropanın şm.-ına yayılmasını Roma im- 
periyasının istila etdiyi torpaqlarda müs- 
təmləkə məskənlərinin arxeololi qazıntı- 
larına əsasən öyrənmək olar, Cənub-Şərqi 
Asiyada E.p.-nin yayılma, xüsusilə onun 
Çində meydana gəlmə vaxtı müxtəlif 
mənbələrdə e. ə, 2-ci minillikdən 4 əsrə- 

dək dəyişir. Ehtimala görə E.p. Yaponi- 

EVPİŞİYİ 

Ev pişikləri: / – Tay pişiyi: 2 - Həbəşistan pişiyi: 
3- Şotland sallaqqulağı: 4- Sibir pişiyi: 

5- Korat pişiyi: 6 - Ankara pişiyi (türk anqo- 
rası): 7 - Benqal pişiyi: 8 – İran pişiyi: 9 - Ame- 

rika qısatüklü pişiyi, /0- Don sfinksi, 

yaya Çindən (digər məlumatlara görə, Mancuriya və Koreyadan) eramızın 6 əs. 
rində gəlmişdir. Yaponiyada E.p.-nin mey- 
dana gəlməsinin rəsmi hesablanması bü 
ölkənin imperatoruna pişik balasını: hə- 
diyyə kimi gətirildiyi eramızın 999 ilindən 
aparılır. Peruda e.ə, 1000-400 illərə aid 
edilən məskən qazıntıları zamanı üzərində 
pişik təsvirləri olan heykəllər və müxtəlif 
avadanlıqlar aşkar edilmiş, asteklərin mə- 
dəniyyətində, həmçinin tüksüz pişiklərə 
oxşayan heyvan təsvirləri tapılmışdır. Bu 
dəlillərə baxmayaraq, Kolumbaqədərki 
Amerikanın qədim sivilizasiyalı xalqla- 
rında E.p-nin olması sübut edilməmişdir. 
Ehtimal edilir ki, E.p. ilk dəfə Yeni Dün- 

ai eramızın 16 əsrində (avropalıların 
ekspansiyasının başlanğıcında) gəlib çıx- 
mişdir, lakin E.p.-nin kütləvi immiqrasiyası 
18 əsrdə oldu. Yeni ərazilərin müstəm: 
ləkəyə çevrilməsi nəticəsində E.p. praktiki 
olaraq bütün dünyaya yayıldı. Antarktida 
onun aparılmasının qadağan edildiyi ye 
ganə qitədir. Pişik surətinin müxtəlif mifo. 

loği mənaları vardı: onu ilahiləşdirir (məs. 
Qədim Misirdə), şeytanın köməkçisi hesab 

edirdilər (Avropada 16-17 əsrlər, Харо 
niyada 15 əsrin sonlarında və s.). 

E.p. ilə seleksiya işi В. Britaniyada 19 
əsrin ortalarında başlanmışdır. 21 əsrin əv 

vəllərində dünyada E. p--nin təqr. 70 cinsi 
olmuşdur. Təbii populyasiyalar (təbil ad. 
lanan meyn-kun, Norveç meşə pişiyi, Sibir 
pişiyi və s.), spontan mutasiyalar (tüksüz 

pişiklər, Amerika körli, rekslər), seleksion 
eçmə (Həbəşistan pişiyi, Balineziya pişiyi sö 

Bombey pişiyi, Misir mausu, İran pişiyi 
reqdoll və 5.) və hibridləşmə (məs., Benqal 
pişiyi) əsasında formalaşan cinslər ayırd 
edilir. Tük örüyü tipinə görə E. p. uzun- 
tüklü (İran pişiyi), yarımuzuntüklü (Ankara 
pişiyi (türk anqorası), Sibir pişiyi, Birma 
pişiyi və s.), qısatüklü (Britaniya pişiyi, 
Misir mausu, am pişiyi, oseket və s,) və 
tüksüz (məs., Don sfinksi)) olur, bölgü ge 
notiplə müəyyənləşdirilir. E. p. rənglərinə 
görə 10 şərti qrupa ayrılır: saya, yaxud bir- 

rəngli: tsbağarəngli: bozumtul: gümüşü. 
qızılı: tebbi, qızılı tebbi: gümüşü tebbi 
qarışıq: poynt. S a ya rənglilərə: ağ, qara, 

mavi, qəhvəyi, bənövşəyi, qırmızı, açıq- 
sarı, darçını və favn (sonuncu iki rəng Һеј 
rənginin çalarlarıdır) aiddir. Tısbağa- 
rənglilərə yalnız dişi pişiklər arasında 
rast gəlinir. Bozumtul, gümüşü və 

qızılı rənglilər üçün yalnız bədənin yu- 
xarı hissəsindəki müxtəlif enlilikdə (tipinq 
adlanan) olan baza rəngli tüklər, bədənin 
aşağı hissəsindəki bozumtul və gümüşü 
rənglilərdə ağ və qızılı rənglilərdə sanmül- 
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buğdayı rənglər səciyyəvidir. Tebbi rəng- 
ləri tüklərin uzunu boyu (tikkinq) müxtəlif 
piqmentasiya zonalarının növbələşməsini 
fərqləndirir, bunun nəticəsində tüklərin 

ümumi fonunda naxışlar (mərmər səth, 
pələng dərisi kimi zol-zol, yaxud xallı) 
yaranır, həmçinin naxışsızlar da olur. Ağ 
və rəngli tüklərin nisbətinə görə fərqlənən 
qarışıq rəng qruplarına van, arlekin, biko- 
lor, həmçinin poynt rənglilərdə ağ ləkələrin 
olması ilə səciyyələnən mitted daxildir. 
Poynt rənglər üçün bədənin sifət, qulaq, 
ayaq, quyruq və xaya hissələrinin intensiv 

ri səciyyəvidir: bu qrupa daxil olan 
rənglər (burmun, tonkin, siam, yaxud kolor- 
poynt, Himalay) bədən və qaşqa (nişan) 

ri arasında təzad təşkil edir. 

ANI (Mus musculus) — siçanki- 

milər fəsiləsinin eyniadlı cinsindən məməli 

heyvan. Bədəninin uz. 11 sm-ədək olur, Be- 

| boz-qəhvəyi, sarımtıl, tünd-sarı, 
glidir. Təbii biotoplarda Е.5. 

öl zonalarında, həmçinin 

lin 
qam açıq ra 
bozqır və m 
səhra vahələrində yaşayır. İnsanların ardın- 
са Antarktida istisna olmaqla, bütün Yer 
kürəsində məskunlaşmışlar. Politipik növ 
bir sıra formalara ayrılır: Mus musculus 

musculus (Şimal və Şərqi Avropa, Şimali 

Asiya), M. musculus domesticus (Qərbi və 

Cənubi Avropa, Şimali Afrika, Kiçik Asi- 
ya, Şimali və Cənubi Amerika, Avstraliya 
və Okeaniya), M. musculus praetextus 
(Hindistandan q.-ə doğru bütün subtropik 

n Misirə qədər), M. musculus cas- 
ets (Şərqi Hindistan, Nepal, Birma, Cə- 
b-Qərbi Asiya, Çindən Filippinədək) vəs 

Bəzi fi aları hibrid hesab olunur, Əsasən 

toxum alanır, rasionuna bitkilərin 
yaşıl hissələri və həmçinin cücülər də 

daxildir. Uzun müddət yemin tərkibində 
olan su ilə keçinə bilər. Tək-tək, yaxud 
qruplarla yaşayır, insanların yaşadığı tiki- 

də, xüsusilə anbarlarda xeyli artıb ço- 

xalırlar. Е.5. il boyu arta bilirlir. Bir ildə dişi 

fərd hər dəfə 10: a veməklə, 4 dəfə- 

yır (nəzəri olaraq bir cüt 
fərddən yarım il ərzində 60-dan çox nəsil 
ilına bilər). Bəzi bozqır və yarımsəhra zo- 
nalarda Е 

2bi 

dən çox ba 

s.-nın kütləvi çoxalması ( “si- 

Ev siçanı (Mus musculüs), 

çan bəlası") məlumdur, dövri sürətli artma 

("siçan taunu") Avstraliyanın с, r-nları: 
üçün də səciyyəvidir. E.s. kit, bitkilərinə 
(xüsusilə taxıllara) zərər verir, anbarlarda 
ərzaq məhsullarını korlamaqla, texniki qur- 
uları, paltarları, ayaqqabıları, kitabları və 
s.zədələmaklə insanlara ciddi ziyan vurur. 
Bir sıra təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin 
(hemorragik qızdırma, psevdotuberkulyoz, 
leptospirozlar, tulyaremiya, taun) yayılma- 
sında iştirak edir, E.s. tibb-bioloyi eksperi- 
mentlərin (vaksinlərin, tibbi preparatların 
sınaqdan keçirilməsi) aparılması zamanı 
laboratoriya heyvanı kimi istifadə edilən 
siçanların təmiz xətlərinin alınması üçün 
ilkin material olmuşdur. 
EVALD Herinq (Evald Hering) (5.8.1834, 

Althersdorf, Almani) 
siq, Almaniya) - alman fizioloqu. Alma- 
niya EA üzvü (1869), Peterburq EA-nın 

əcnəbi m. üzvü 

(1905). Leypsiq –-ыы 
Un-tində tibb təh- 

sili almış (1853. әт 
58), əvvəllər prak- 
tik həkim işləmiş, 

Leypsiq Un. 
dosent (1862), Vy 
nada İosif Tibb 

Cərhliq: Akade- 
miyasında tibb, 
fizika və fiziologiya ргоб-и (1865) ol- 
muşdur. Y.Breyerlə birgə azan sinirin qı- 
cıqlanması zamanı tənəffüsün reflektor 
dəyişməsini öyrənmişdir. 1882 ildə Pra- 
qada Alman Un-tinin ilk rektoru təyin edil- 
mişdir. E. eksperimental qavrama psixolo- 
giyasının pioneridir. Əsas tədqiqatları psi- 
xofizikaya aiddir, eyni zamanda gözün 
məkanı qavrama qabiliyyətini tədqiq etmiş 
və Q.Helmholtsdan fərqli olaraq natiyistik 
nəzəriyyəsinə tərəfdar çıxmışdır. 1905 il- 

dən başlayaraq dördhissəlik “İşığa həssas- 
liq: nəzəriyyəsinin prinsipləri”ni nəşr 
etdirmişdir. E. Fexnerin psixofizika qanu- 
nunün əksinə yeni rənglər nəzəriyyəsini 
yaratmış (1875) və göstərmişdir ki, rəng- 
ləri fərqləndirmə üç keyfiyyəti (ağ-qara, 
qırmızı-yaşıl, sarı-göy) qavranan tor qişa- 
nın üç tip hüceyrələrindən keçən assi- 
milyasiya və dissimilyasiya prosesləri 
ilə əlaqədardır. Rəngqavramanın E. mo- 
delini sonralar amerikan alimləri David 

Hubel (David H.Hubel) və Torsten Vayzel 

(Torsten N.Vicsel) təsvir etmiş və bu işə 
görə Nobel mükafatı almışlar (1981). E.- 

m, həmçinin "Das Gedüchtniss als cine 
allgemcine Funktion der organisirlen 
Materie” (Vyana, 1870, 1876) əsəri də 
məşhurdur, 

EVANS Апиг Con (8.7.1851, Harfordşir,. 
Nəş-Mills – 11.7.1941, Oksford, Yulberi) 

is arxeoloqu, Oksfordda Aşmol mü- 
zeyinin direktoru (1884- 1908), Oksford 
Un-tinin prof.-u 
(1909 ildən), Bri- 
taniya akademi- 
yasının prezidenti 
(1916-19) olmuş- 

dur, Krit a.-nda 
qazıntılar zamanı 
(1899-1930 illərdə 

fasilələrlə) Knoss 
sarayını aşkar et- 
miş, adanın Tunc 
dövrü maddi mədəniyyətini (saray və: 
təsərrüfat kompleksləri, sənət əsərləri, 
piktoqrafik və xətti yazılı gil lövhəcik- 
lər) təfsilatı ilə öyrənmişdir. İlk dəfə 
qədim kritlilərdə “finikiyalılaraqədərki" 
piktoqrafik və xətti yazının mövcud: 
olduğunu sübut etmişdir. E, əvvəllər 
məlum olmayan ellinlərəqədərki mədə- 
niyyəti Minoy mədəniyyəti adlandırmış 
və bu mədəniyyət üçün müəyyən etdi- 
yi dövr (e.ə. 3000-1100) və mərhələ. 

lər (qədim, orta, son Minoy) hazırda da 
dədir (bax Kzir-Mikena mədəniy- 

yəti). Е. arxeoloği məlumatlar əsasında 
Krit cəmiyyətinin dövlət quruluşunu, di- 
nini və inkişaf mərhələlərini müəyyənləş- 
dirmişdir. 
EVANS Bill (16.8.1929, Nyu-Cersi ştatı, 
Pleynfild – 15.9.1980, Nyu-York) – Ame- 
rika caz pianoçusu. Musiqiyə uşaq yaşla- 
rından meyil etmiş, violin və fleytada çal- 
mağı öyrənmişdir. 
1936 ildə kilsə 
xorunda çalışmış, 

1950 ildə Cənub- 
Şərq Un-tinin (Lui- 
ziana ştatı, Ham- 

mond ş.) musiqi 
fakültəsini bitir- 

mişdir. Peşəkar 
caz karyerasına gi- 
taraçı M.Lou və 
kontrabasçı R.Mitçellə başlamışdır. 1956: 
ildə Nyu-York səhnəsində klarnetçalan 
T.Skotla çıxış etmiş, həmin ildə trio tər- 
kibində özünün ilk “Nev” Ја22 Concep- 
tions” albomunu buraxmışdır. 1958 ildə 

dirdiğı “Kind of Blue” albomu onu 
yük şöhrət gətirmişdir. E.-ın caz trio- 

sünün təşəkkülü və inkişafında böyük rolu 

olmuşdur. O.Pirerson (Kanada) və C.Şi- 
rinqlə (İngiltərə) birgə müasir kamera caz 
јапгиил (“piano trio”) yaradıcılarından 
biridir, E. 1959 ildə öz triosunu yaratmışdır 
(kontrabasçı – S.Lafaro, zərb aləti ifaçısı = 
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p.Mouşen). 1950-70 illərdəki fəal konsert: 
fəaliyyəti və кр sayda a uğur. 
qazanmasına görə onun ya stan- 
dartı kimi qəbul edilmişdir. E. 7. dəfə 
Qremmi mükafatına layiq görülmüşdür. 

1970-ci illərdə populyar müğənni T.Ben- 
netlə birgə kinofilmlərdə səslənən məşhur 
mahnılardan ibarət iki albom yazdırmışdır. 
E,, Ştokhauzenin studiya eksperimentləri 
ruhunda çoxkanallı səs yazısını solo ifa ilə 

eksperimentdən keçirən ilk pianoçular- 
фала, Bu eksperimentlər "Öz-özümlə 
söhbətlər” (Conversations vvith Myself, 
1963) və “Öz-özümlə sonrakı söhbətlər” 
(Further Conversations, 1966) albomlarının 
yaranması ilə nəticələnmişdir: burada o, 
ikiqat yazıyaalma üsulunda özü ilə duet ifa 
edirdi. Harmoniya və ritmin yeni konsep- 
siyalarını yaratmaq, həmçinin müxtəlif üsul- 
ları birləşdirmək, caz və klassik musiqi 
elementlərini etnik və multimədəni inlo- 
nasiyalarla üzvi surətdə birləşdirmək E.-ın 
yaradıcılığının novatorluq xüsusiyyətləridir. 
EVANS Canet (d.28.8.1971, Kaliforniya 
ştatı, Fullerton ş.) — ABŞ idmançısı. Üzgü- 
çülük üzrə dördqat Olimpiya (1988, Seul, 
400 т, 800 m, 4007 kompleks üzgüçülü- 
yü: 1992, Barse- 
lona, 800 m) və 
üçqat dünya (1991, 
Pert, 400 m, 800 

m: 1994, Roma, 
800 m) çempionu, 
Olimpiya Oyunla- 
rinin gümüş (1992, 

Barselona, 400 m), 
dünya çempiona- 
Клип gümüş (1991, 
Pert) və bürünc (1994, Roma) mükafatçısı 
olmuşdur. Yeddi dəfə dünya rekordu 
müəyyən etmişdir. 

EVANS Edit (8.2.1888, London – 14.10. 
1976, London) - ingilis aktrisası, Səhnə 
fəaliyyətinə 1912 ildən başlamışdır. 
Londonun müxtəlif teatrlarında, həm- 
çinin Nyu-Yor- 
kün, Stratford- 
Eyvonun teatrla- 
rında çıxış etmiş- 
dir. Rolları: Mil- 

lamant və Uiş- 
fort (“Cəmiyyət- 
də belə edirlər”, 
U.Konqriv), ledi 
Амегуиф (“Аг- 
züların puç 01- 
duğu су", B.Şou), missis Malaprop 

("Rəqiblər”, R.Şeridan), Dayə (“Romeo 
və Cülyetta”, U.Şekspir), Ranevskaya, 
Arkadina (“Albalı bağı”, “Qağayı”, 

A.Çexov), Katerina İvanovna (“Cinayət 
və cəza”, F.Dostoyevski). Bir sıra film- 
lərə çəkilmişdir: “Qaratoxmaq qadın” 
(1949), “Ciddi olmağın vacibliyi" (1952), 
“Tom Cons” (1963), “Gənc Kessidi” 
(1965), "Gizli məlumat verənlər” (1967), 
“Şayyolu divanə qadın” (1969), “Skruc" 
(1970) vəs. 

EVANS Ronald (10.11.1933, Kanzas ştatı, 
Sent-Frensis ş, – 7.4.1990, Arizona ştatı, 
Skottsdeyl ş.) — ABŞ astronaytı, HDD-nin 
1-с1 dərəcəli kapitanı, 1956 ildə elek- 
trotexniki maşın- 
qayırma ixtisası 

üzrə Kanzas Un-ti- 
ni, 1964 ildə təy- 
yarəqayırma ixti- 
sası üzrə Montrey 
Hərbi Dəniz Mək- 
təbini bitirmişdir. 
1966 ildə Асто- 
navtika və Kosmik 
Fəzanın Tədqiqi 
üzrə ABŞ Milli İdarəsinin astronavtlar 
qrupuna daxil olmuşdur. 1972 il dekabrın 

7-19-da “АроПоп-17” kosmik gəminin 
əsas blokunun pilotu kimi Aya uçmuş 
(Y.Sernan və H.Şmitt ilə birlikdə) və Ay 
ətrafına 75 dəfə dövrə vurmuşdur (147 saat 
48dəq.). Semanla Şmitt Ayda olduğu müd- 
dətdə (72 saat) onların fəaliyyətini təmin 
etmiş, Ay-Yer tras- sasında (Yerdən 300 

min kn məsafədə) gəmidən açıq kosmosa 
çıxmışdır (67 dəq.). Uçuş 12 sutka 9 saat 

51 dəq, davam etmişdir. 

EVANSTON – ABŞ-ın şm.-ında, İllinoys 
ştatında şəhər. Әһ. 75,4 min (2012). Miçi- 

qan gölü sahilindədir. Çikaqonun şm. şə- 
hərətrafinı təşkil edir. 

E.-da avropalılar ilk dəfə 1836 ildə 
məskunlaşmışlar, Əvvəllər Qross-Poynt, 
1850 ildən Ricvill adlanırdı. 1863 ildə şə- 
hər statusunu alsa da, 1869 ildə bu status 
ləğv edilmişdir. 1892 ildə yenidən şəhər 
statusunu almışdır. 

Şimal-Qərb Un-tinin əsas kampusu 
(1851), kütləvi kitabxana (1873), bir çox 
simfonik ork. və teatr qrupları fəaliyyət 
göstərir. 

Poliqrafiya, cihazqayırma, əczaçılıq sə- 
nayesi var, 

EVANSVİLL (Evansyille) - ABŞ-da İn- 
diana ştatında şəhər. Əh. 1 19,5 min (2016). 
Ohayo çayı sahilində port. Nəql. qovşağı. 

Mühacirlər tərəfindən təqr. 200 il bun- 
dan əvvəl salınmışdır. Şəhərin əsasını qo- 
yan şəxslərdən biri — R.M.Evansın (1783- 

1844) şərəfinə adlandırılmışdır. 1847 ildə 

şəhər statusunu almışdır. Böyük gölləri 
Ohayo çayı ilə birləşdirən Eri kanalının 
tikintisinin başa çatması ilə şəhərin inkişafı 
sürətləndi. 1850 ildə E. diy.-nun ilk şirkəti 

tikildi, İkinci dünya müharibəsi zamanı E 
nəhəng desant gəmilərinin və təyyarələrin 
iri istehsalçısı idi. 1950-ci illərdə Toyota və 
poladəritmə z-dları açıldıqdan sonra şə- 
hərdə sənaye istehsalı sürətlə inkişaf etdi. 

Evansvill un-ti (1854), Cənubi İndiana 

Un-d (1965), elm, incəsənət, tarix muzeyi, 
Vanderburq. kütləvi kitabxanası (1848), 
Viktoriya teatrı (1921), Mesker zooparkı və 
botanika bağı fəaliyyət göstərir. 

Elektrotexnika avadanlığı, avtomobil 
hissələri, soyuducular istehsal olunur, ye- 
yinti, kimya, mebel və s. sənaye sahələri 
var, 
EVAPORATOR (lat. evaporatio — bu- 
xarlanma) – buxarlandırma apıratı, buxar- 
landırıcı. Diametri 2,8-3 m, hünd. 18-20 m, 
qalınlığı 20-25 mm olan içiboş polad si- 
lindrdən ibarətdir. Mayenin uçucu hissəsi- 
nin asan buxarlanması üçün daxilində qal- 

paqlı nimçələr var. Distillə qurğularının 
mühüm hissələrindən biridir. Neftayırma 
z-dlarında işlədilir, 
EVAPOROQRAFİYA (lat, evaporo 
buxarlandırıram və yun. grüpho - yazıram) 
= obyektlərin məxsusi (adətən İQ) iştilik 
şüalanması zamanı onların хәу. 
alınması üsulu. 1929 ildə alman fiziki 
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Eyaporoqrafiyada xəyalın alınması semi 

MÇemi təklif etmişdir. E. üsulu qaraldıl- 
miş 3 membranından (şəkil) mayenin 4 va- 
Кипп kamerasına buxarlanmasına (və ya 
əksinə, əvvəlcədən kameraya daxil edilmiş 
buxarın membranda mayeyə kondensasiya- 
sına) əsaslanır, | obyektini 2 obyekti ilə 3 
membrunına proyeksiyalayırlar, obyektin 
xəyalını isə buxarlanmanın (və ya konden: 
sasiyanın) müxtəlifliyinə uyğun olaraq 

branın müxtəlif nöqtələrində qabarıq 

aalırlar və ona 
me 

kildə olan (5) maye һа 
a interferensiya rənglərində gözlə baxırlar 

lər, Praktikada ya da onun fotoşəklini çəki 
İQ oblastda 10 лпҝ̆п-ә qədər uzunluqda 
xəyalları alm ylur. Е.-4ал qa- 

lqda müşahidə aparmaq və fotoşəkil 
cisimlərin məxsusi İQ şüalanma 

etmək, temp-nu və obyekt 
paylunı 

adə edilir 
EVBEYA (Eubola) 

məxsusdur, Sah, 

Egey dənizində ada, 
3908 Хин 

3alk n ş. sahili boyunca (or 
ar) şm.-q.-dən e.-ş.-ə 170 

ləri sıldırımlıdır. 

ğlıqdır. Ən hünd. nöqtəsi i 
3 m), Karst geniş 

si Aralıq dənizi tip: 
Maqnezi taqları (Limni) var. 

Əkinçilik və heyvandarlıq inkişaf etmişdir. 
Mühüm şəhəri Xalkisdir. 
EVBUL (Eöflu2oz) (təqr. e.ə. 405-300) – 
Afina natiqi və dövlət xadimi. Demoyfenin 
müasiri və əleyhdarı olan E. Afinanın Ma- 

kedoniya ilə ittifaqının tərəfdarı idi. Dövlət 

xəzinədarı seçildikdən sonra с.ә. 354 ildə 

teorikonun (vətəndaşlara bayram 

də paylanan tamaşa pulu) artırılması haq- 

qında qanun qəbul etmiş, hərbi xərcləri isə 
azaltmışdı (qanun е.ә. 339 ilə qədər qüv- 
vədə qalmışdı). E.ə, 346 ildə E. Makedo- 

niya hökmdarı ИП Filipp ilə Afina üçün 
olduqca əlverişsiz Filokrat sülhünün bağ- 
lanmasına tərəfdar çıxmışdır. 
EVCİLƏR- İrəvan xanlığının Sərdarabad 
mahalında (9.9.1930 ildən Sərdarabad, 

2.3.1935 ildən Oktemberyan r-nu), Abaran 

çayı sahilində azərb.-ların yaşadığı kənd. 
Ermənilər buraya 18 əsrin ikinci yarısında, 
əsasən də Türkmənçay müqaviləsindən 
(1828) sonra İrandan köçürülmüşdür. Kən- 

b, əhalisi isə tədricən sıxışdırılıb 
çıxarılmışdır. 10.44.1947 ildə kəndin adı 

dəyişdirilərək Arazap qoyulmuşdur. 
EVDEMONİZM (yun. собаиоуна 

xoşbəxtlik) – xoşbəxtliyi əxlaqi fəaliyyətin 
daxili hərəkətverici qüvvəsi və son məqsədi 
hesab edən təlim. Antik filosofların etik 
təlimlərində yaranmışdır. “Е.” 
elmə İ.Kant gətirmişdir. İntibah dövrünün 

alistləri 1 

yin hökmün- 

din 

anlayışını 

əfəkkirləri və fransız ma 

in tərəfdarları olmuşlar, E. ta 

dən daxili azadolmanın, öz tələbatını məh- 

dudlaşdırmanın və asketizm vasitəsilə с15- 

m: i ləzzətlərdən asılılığı minimuma endir- 
məyin ə ni vurğulayır, xoşbəxtliyi əmiyyə 
axirət dünyasında deyil, yer üzərində görür. 
EVDƏ TƏHSİL - ailə 

zrlıq forması, Bax 7ə/sil, 
ə ümumtəhsil ha- 

EVDİALİT (yun. кӧбид.әтӧс̧ = asan həll 
olan), lopar qanı - mineral — 
(Na,(CaC,F,M,):ZrSi,0:/(0H,Cİ)ş), 
Tərkibində 12-14,596 ZrO: var. Triqonal 
sinqoniyada kristallaşır. Kristalları lövhə. 
varı, prizmatik, rombocdrikdir. Adətən 
dənəvər kütlələr şəklində tapılır. Rəngi mo. 

Evdalit 

ruğu-qırmızı, çəhra ridir. Şüşə paril- 

ulidir. Səriliyi 5: sixliğı 2600-3190 q/l, 
Turşularda asanlıqla həll olur. Nefelinli si. 

yenit, siyenit-peqmatitlərdə rast gəlinir, 
Kola y-a, Kanada, Skandinaviya, Tıva, Sa- 
yan d-rında məlumdur. Zirkonun mənbəyi- 
dir. 

EVDÖKS, Knidli Evdoks (Еббоҝос̧ ö: 

Киҝбос) (e.ə.təqr. 408, Knid ş- е.ә. təqr, 
orada) - qədim yunan astronomu və 

riyaziyyatçısı, Misirdə kahin-astronomlar- 
dan dərs almışdır. Mərmərə dənizinin sa- 

hilində yerləşən Kniddə rəsədxana qurmuş, 
oradan göy cisimlərinin hərəkətini sistema- 
tik olaraq müşahidə etmiş, riyaziyyatçı və 

astronomların elmi məktəbinin əsasını qoy- 
muşdur, Bu en dairəsində yerləşən (təqr, 
407307) bürcləri “Güzgü” və “Hadisələr” 
əsərlərində təsvir etmişdir. Dünyanın ilk 
kinematik modelini (homosentrik sferalar: 
sistemi) qurmuş və onun köməyilə “hippo- 

peda” əyrisi (hərfi mənada — səkkizlik 
formasında atın buxovu) şəklində Yupiterin 
düz və geriyə hərəkətini təsvir etmişdir. E. 
“Yerin ətrafına dolanma" əsərinin (bu günə 

gəlib çatmayıb) müəllifi kimi tanınır. İlk 
dəfə Yer səthinə göy tropiklərinin və “Ark- 
tika dairəsinin” proyeksiyasını edib. Е. on- 
ların arasındakı sahələri həyat üçün yararlı 
saymış, həm də Yerin en dairəsini təyin et- 
mək üçün iqlim anlayışını (yun. y/dpa = 
meyil) vermişdir. Aristotelin müşahidələr 

əsasında Yerin kürə şəklində olmasının is- 
batı və onun ölçülərinin qiyməti (mənbəyə 
əsaslanmadan) ehtimal ki, E.-a məxsusdur. 
Arximed qeyd edirdi ki, Ay və Günəşə qə- 
dər olan məsafənin nisbətini (1:12) Е. 

hesablamışdır. O, həmçinin nisbətlərin və: 

tənasüblərin ümumi nəzəriyyəsini işləyib 
hazırlamışdır (Evklidin $-ci “Əsaslar” ki- 

“EVELİNA” MÜNAQİŞƏSİ ——  — –– —Ko o 

tabinda izah olunub): tükənmə üsulunun 
isbatı da ona aiddir. 
EVEDİLİ - Frelərin dili. Niger-Kordofan 
makroailəsinin Kva ailəsinə daxildir. Qana, 
Toqo, Benin və Nigeriyada yayılmışdır. Bu 
dildə təqr. 6 mİn, adam danışır (2013). 
Anlo (avun), uaçi, adya, qun, fon, mi 
vəs. dialektləri var. Fon və uaçi ən böyük 

dialektləri hesab olunur. Fonetikasında 
partlayan və sürtünən səslər üstünlük təşkil 
edir. Burun samitlərinin fonem statusu 
yoxdur, onlar burun saitləri ilə qovuşan 
digər samitlərin allofonlarıdır, Cümlədə 
sözlərin sırası Subiect — Verb — Obiect- 
Subyekt (mübtəda) — Feil-” Obyekt şək- 
lində olur. Sifət, say, işarə və nisbi əvəz- 

liklər əsas isimdən sonra gəlir, Е. dilində 
zəngin silsilə feil konstruksiyaları sistemi 
mövcuddur. Əldə olan ən qədim yazısı 19 
əsrin sonuna aiddir. Yazıda latın qrafika- 
sından istifadə olunur. Bəzi hərflər Bey- 
nəlxalq fonetik əlifbadan götürülmüşdür. 
EVELƏR (özlərini eveqbe adlandırır- 
lar) - fonlara (beninlilər) qohum xalq. Qa- 

nanın c--ş., Benin və Toqonun c. r-nlarında 
və Nigeriyada yaşayırlar. Sayları təqr. 6 
mİn. nəfərdir, bunlardan 2,9 mİn. Qanada, 

2.8 min. Toqoda, 500 min Nigeriyada, 150 
min nəfər isə Benində yaşayır. E. həmçinin 
qalar, vaçilər Və acalara da qohum xalqdır. 
Toqo tayfaları da onlara yaxındır. Yazıları 
latın qrafikası əsasındadır. Niger-Kordofan 
dil makro ailəsinin kva ailəsinə aid eve 

(eveqbe, acaqbe) dilində danışırlar. Ənənə- 
vi inanclar yayılmışdı, bir qismi müsəlman 
və xristiandır. 

E-in əcdadları, ehtimal ki, Nigeriyanın 
6.-q. ərazilərindən köçmüşlər. 16 əsrin son- 
larında E.-in bir neçə iri erkən dövlət quru- 
mü (bunlardan biri Toqonun ərazisində) 
meydana gəlmişdir. 

(yams, maniok, qarğıdalı, tərəvəz, qəhv: 
kakao, çiyidli pambıq, kokos və zeytun 
rac olunur), heyvandarlıq (qaramal və da- 
var, donuz, ev quşları), sahilyanı ərazilərdə 
balıqçılıqdır, Sənətkarlıq sahələri (toxucu- 
luq, dülüsçülüq, ağac üzərində oyma, to- 

xüma və 5.) tənəzzül etmişdir. Sosial təş- 
kilatlanmanın əsasını kənd icmiları və bö- 
yük ailələrdən ibarət icmalar təşkil edir. 
Başçılar in-tu əhəmiyyətini saxlamışdır. 

Əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı ilə əla- 
qədar icma tədricən dağılır. 

Ənənəvi evləri damı küləş və ya palma 
yarpaqları ilə örtülmüş düzbucaqlı möhrə 
daxmadır, sahilboyu ərazilərdə isə dirəküstü 
evdir. Yaşayış evinin yanında taxıl anbarı, 
mal-qara üçün talvar və s. təsərrüfat tikililəri 

olur. Adətən, kəndin mərkəzində bayramla- 
nn və xalq yığıncaqlarının keçirilməsi üçün 
meydan, iri kəndlərdə isə bazar yerləşir. 

Ənənəvi kişi geyimi gen-bol biçimli 
köynək və şalvardır: bayram geyimi parlaq 
enli toqadan ibarətdir. Qadın geyimi belə 
sarılmış iri parça, yüngül kofta, bəzəkləri 
isə boyunbağı, sırğa, qolbağı və xalxaldır. 

Ənənəvi yeməkləri sousla düyü və qar- 
ğıdalıdır, səciyyəvi xörəkləri qari — quru- 
dulub döyülmüş maniokdan sıyıq növüdür. 

Xalq rəvayətləri, mahnılar, atalar sözlə- 

ri, nağıllar və s. qorunub saxlanılmışdır. 

Ənənəvi Eve rəqsi. Toqo. 

Ənənəvi inancları əcdadlara və təbiət qüv- 
vələrinə sitayişdir. 

EVELİN Eşford (d.15.4.1957, (һәјалы 
ştatı, Şrivport) – ABŞ idmançısı. Yüngül 
atletika üzrə dördqat Olimpiya çempionu 
(1984, Los-Anceles, 100 m, 4x100 m: 
1988, Seul, 4x100: — — 
1992, Barselona, 
4x100 m) və gü- 
müş mükafatçısı 
(1988, Seul, 100 
m), iki dəfə Pana- 
merikan Oyunla- 
rınin qalibi (1979, 
San-Xuan, 100, 
200 т) olmuşdur. 
Şəxsi rekord müay- 
yən etmişdir (1979, 200 m, 21.83 san: 
1984, 100 m, 10.76 san), 
“EVELİNA” MÜNAQİŞƏSİ - daşnak- 
bolşevik qüvvələri tərəfindən “Evelina” 
gəmisinin tərk-silah edilməsi. 1918 ilin 
martında Bakıda ictimai-siyasi vəziyyət 

son dərəcə gərgin idi, Şəhərdə Azərb, hərbi 
qüvvələrinin zəif olduğuna əmin olan Bakı 
Sovetinin rəhbərliyi, S.Şaumyan başda ol 
maqla, müsəlmanlara qarşı qırğına hazırlı- 
şırdı. Bu məqşədlə z-dlarda, mədənlərdə 
erməni və rus fəhlələri müxtəlif bəhunələrl: 
“Qırmızı ordu” sıralarına qəbul edilirdi. 
məni Milli Şurası cəbhədən qayıdan erməni 
əsgərlərini Bakıda saxlamaq üçün martın 
əvvəllərində onlara müraciət etdi, Erməni 
milyonçusu Mantaşevin z-dları isə erməni. 
lərin silah-sursat cəbbəxanasına çevrildi 
İrandan və Orta Asiyadan sovet hökuməti: 

ninadına göndərilən silahlar da onların əli 
nə keçdi. 1918 il martın 17-də qırğın tö 
rətmək üçün bəhanə yaratmaq məqsədilə 

"Müsayat” partiyası üzvlərinin və azərb. 
əsgərlərin yunkerlərin olduğu “Avetik 
gəmisi Şaumyanın əmri ilə atəşə tutuldu. 
Elə həmin gün B.Avakyan “Astoriya” meh 
manxanasında Hərbi İnqilabi Komitə adın 
dan daşnaklara silah payladı. Martın 24-də 
şəxsi heyəti müsəlmanlardan ibarət olan 
Evelina” gəmisinin tərk-silah edilməsi 

milli qırğına başlamaq üçün bəhanə idi 
Belə ki, milyonçu H.Z.Tağıyevin Lənkə- 
randa xidmət edən və təsadüfən əlindəki si. 
lahdan açılan atəş nəticəsində həlak olan 
oğlu Məhəmmədin dəfnində iştirak etm: 
üçün Bakıya gəlmiş müsəlmun alayının za: 
bitləri mərasimdən sonra “Evelina” g: 
ilə Lənkərana qayıtmalı idilər. Ermənilər 
Rus Milli Şurası, Xəzər matrosları, eser və 
menşevik partiyaları arasında “Evelina” ilə 
gedən zabitlər Lənkəranda olan müsəlman 
hərbi hissələri ilə birlikdə Muğandakı nus 
molokan kəndlərini “məhv etmək” üçün 

əmisi 
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EVEN DİLİ 

Eyenklər ənənəvi “Boldyor” (“Görüş”) bayramında. Buryatiya, 

riq alması haqqında şayiə yaydılar, 
Bunun nəticəsində Bakıdakı bütün qeyri- 
azərb, siyasi və hərbi qüvvələr “Evelina” 
gəmisinin tərk-silah edilməsinə tərəfdar 

çıxdılar, Martın 30-da Bakı 5. mədən-zavod 

rayonlarının inqilabi müdafiə komitəsi 
adıldi. Komitəyə S.Şaumyan, A.Capa- 

ridze, Q.Korqanov, İ.Suxarfsev, S.Saakyan, 

M.Yolçu N.Nərimanov daxil idi 
İnqilabi komitənin təşəbbüsü ilə “Eveli- 

na"nın Lənkərana yola düşməsi dayandırıl- 
di və gəmidəki zabitlər tərk-silah olundu. 
Müsəlman əhalisi məscidlərə toplaşaraq, si- 
ahların qaytarılmasını tələb etdi. Azərb 
milli təşkilatlarının nümayəndələri inqilabi 
komitəyə gələrək, alınmış silahları “Hüm: 
mət” müsəlman bol evik təşkilatı vasitəsilə 

a çəhd göstərdilər. Lakin bolşe- 
ik-daşnak koali 

qaytar 
si əvvəlcədən bağla 

dıqları sövdələşmə əsasında müsəlman 
əhalisi üzərinə hücuma keçdi. Bu, Bakıda 
türk-müsəlman əhaliyə qarşı Mart soyqırı- 
mimn (1918) başlanğıcı oldu. 
EVEN DİLİ, lamu dili-evenlərin di- 
Ii. Altay dil ailəsinin tunqus-mancur qrupu- 
па daxildir. Bu dildə təqr. 15 minə qədər 

adam danışır. Bir neçə şivəsi var, Qramma- 
tik quruluşca iltisaqi dildir. İsmin 13 halı, 
feilin 15 tərzi, 6 nöyü var. Mürəkkəb cümlə 
yox dərəcəsindədir. 1931 ildə latın qra- 
fikası əsasında əlifba tərtib edilmiş, 1936 
ildən Kirill qrafikasına keçilmişdir. 

Пиненлус ВИ. Онерки грамматики 
)весисҝого изыҝа. Д., 1947. 

ЕУЕХК ОЛА, tunqus dili-eyenklə- 
li, Altay dil ailəsinin tunqus-mancur 

üpuna daxildir. Bu dildə təqr. 60 minə 
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qədər adam danışır. Şm., с. və, dialektləri 
var. Ahəng qanunu möhkəmdir. Qram- 
matik quruluşca iltisaqi dildir. İsmin 13 halı 
var. Feil formaları zəngindir, lakin zaman 
forması yoxdur. 1931 ildə latın qrafikası 
əsasında əlifba yaradılmış, 1937 ildən Kirill 

qrafikasına keçilmişdir. 
Əd: Константинова AH Әвенкиискин 

mük, M., - /L, 1964. 

EVENKLƏR. (özlərini evenkil 
“adam, insan” adlandınrlar) — RF, Çin və 
Monqolustanda, Rusiyada xalq. Ş.-də Oxot 
dənizi sahillərindən q.-də Yenisey çayına- 
dək, şm.-da Şimal Buzlu okeanından c.-da 

Baykalətrafı və Amur çayına qədər uzanan 

ərazilərdə məskunlaşmışlar. 2010 il siyahı- 
yaalmasına görə, Saxa (Yakutiya) Resp.-nda 

r), Krasnoyarsk diyarının Turu- 
xansk r-nunda (4177) və Evenk r-nunda 

(3474), Buryatiya Resp.-nda (2925), İr- 
kütsk: vil.-ndə (1241), həmçinin Çində 
(39534: Xeylunszyan əyalətində 6591), 
Daxili Monqolustanda (29771) və Monqo- 
lustanda (1000) yaşayırlar. Ümumi sayları 
77 min nəfərdir. E.-in yerli adları: Baykal- 

arxası-Amur E.-i-oroçenlər (Ого ça- 
yının adından, yaxud “огоп” – maral sö- 
zündəndir), ilelər (“adamlar”) — Katanqa 
və Yuxarı Lena E.-i, Oxot dənizinin sahil- 

lərində yaşayan kilenlər və s. Çinlilər 
E.-ikilinlər, silinlər, o-lunçunlar ("oroçen" 
sözündən), mancurlar oroçnunlar, mon- 

qollar xamneqanlar, tatarlar və yakutlar 
tonquslar adlandırırlar. 

Allay dil ailəsinin tunqus-mancur qru- 
puna aid evenk dilində danışırlar, Dialekt- 
ləri iki qrupa bölünür: şimal — Aşağı 

Tunquska və Aşağı Vitim çaylarından c,- 
da, şərq — Vitim və Lena çaylarından ş.-də, 
Rus, yakut və buryat dilləri də yayılmışdır. 
Dindarları xristiandır. 

E. eramızın 1-ci minilliyinin sonlarında 
Baykalətrafı və Baykalarxası ərazilərdən 
gəlmiş tunqus tayfalarının Şərqi Sibirin 
yerli əhalisi ilə qaynayıb-qarışması nəticə. 
sində təşəkkül tapmışdır. Nəticədə E.-in ay- 
п-ауп təsərrüfat-mədəni tipləri — “piyada” 
(ovçular), “marallı”, oroçen (maralçılar), 
atlı və Baykalarxasında xamncqanlar kimi 
tanınan mürçenlər (atçılar), solonlar, onq- 

korlar, Orta Amuryanıda birarçenlər (birar- 

lar), manyagirlər, kumarçenlər (Kumar çayı 
boyu) və s. formalaşmışdır, Ruslarla ilk də. 
fə 1606 ildə təmasda olmuş E. artıq 17 əsrin 
ortalarında onlara yasaq ödəməyə başla- 
mışdılar, 17 əsrdən etibarən ruslar, yakutlar 

və buryatlar tərəfindən Orta Vilyuy, Anqa- 

ra, Biryusa, Yuxarı İnqoda, Aşağı və Orta 
Barquzin boyundan, həmçinin Amurün sağ 
sahilindən sıxışdırılmışlar, mancqrlər və 
birarlar Şimali Çinə köçmüşlər. 19 əsrdə E: 

Aşağı Amurboyunda və Saxalində, bir his- 
səsi isə Yeniseyboyunu tərk edərək Taz və 
Ob çaylarının sahillərində məskunlaşmış- 
lar, Е. ruslar, yakutlar, monqollar, buryat- 
lar, далаг, mancurlar və çinlilər tərəfindən 
qismən assimilyasiyaya (xüsusilə Vilyuy, 
Olenyok, Anabar və Aldan çayları boyu 
ərazilərdə) məruz qalmışlar. 

19 əsrin sonlarında E.-in sayı 63 min 
nəfər idi, onlardan “sərsəri”lər (ovçular) 

min, köçərilər (atlılar) 29,7 min nəfər 

idilər: 20 əsrin əvvəllərində Çində 10,5 

min, Monqolustanda təqr. 2 min, 1926-27 
illərdə keçirilən siyahıyaalmaya görə, keç- 
miş SSRİ-də 17,5 min evenk yaşayırdı, 

“Piyada” və ya “oturaq" E.-in əsas maş- 
ğuliyyəti maral, sığır, cüyür, kabarqa, ayı 
vəs. ovudur. Sonralar heyvan xəzinin satışı 
üçün ov yayılmışdı. Ov mövsümü payızdan 
yazadək davam edirdi. Tayqada müxtəlif 
xizək növlərindən (kinqne, kiqle) istifadə: 
olunurdu. Maralçılar ova maral belində çı- 
хан аг, 

Maralçılıq, əsasən, nəql. əhəmiyyəti da- 
şiyırdı. Maraldan minik, yükdaşıyan və 
qoşqu vasitəsi, həmçinin sağmal heyvan 
kimi istifadə olunurdu. Qış ov mövsümü 

bitdikdən sonra, adətən, bir neçə ailə birlə- 
şərək muralların balalaması üçün münasib: 

yerlərə köçürdülər. Onlar yay ərzində ma- 
ralları örüşə çıxarır, qışda isə ov mövsü- 
mündə marallar ovçu köçəbələrin yanında 
otlayırdılar. Yayda suayırıcılarda, qışda 
çayboyu ərazilərdə yaşamağa üstünlük 
verirdilər. E.-in bəzi qrupları müxtəlif üpli 
narfalardan (nenlər və yakutlardan mənim- 

EVENLƏR тник тг = ——— — MƏ 
sənilmiş) istifadə edirdilər. Atlı E. at, dəvə 
vəqoyun ytişdirrdlər. Balıqçılıq yardım. 
çı təsərrüfat olsa da bəzi ərazilərdə (Bay- 
Даһи ətrafinda, Öxot dənizi sahillərində və 
s,yəmtəə yönümlü idi. Oxot dənizi sahillə- 
rində və Baykalda həmçinin suiti ovu ilə 
məşğul olurdular. Su üzərində sallar (te- 
mü), ikipərli avarı olan oyma qayıqlar (on- 
qoço, utunnqu) və tozağacı qabığından 

düzəldilmiş qayıqlar (dəv) vasitəsilə üzür- 
dülər. Oroçenlər köç zamanı çay sahillərin- 
də karkasına sığır dərisi çəkilmiş qayıq- 
lardan (mureke) istifadə edirdilər. Dəri və 

tozağacı qabığının emalı (qadınlar arasın- 
da) vardı: dəmirçilik (o cümlədən sifarişlə) 
ruslar buralara gəlməzdən əvvəl mövcud 
idi. Baykalarxası və Amurboyunda E. qis- 
mən oturaq əkinçiliyə və maldarlığa (qa- 
ramal) keçirdilər. Müasir E., əsasən, ənə- 

nəvi ovçuluğu və maralçılığı saxlayırlar. 
1930-cu illərdə maralçılıq kooperativləri 
yaranır, oturaq qəsəbələr salınır, əkinçilik 
(tərəvəz, kartof, c.-da ama, yulaf) yayılırdı. 
1990-cı illərdə E. qəbilə icmalarında birləş- 

məyə başladılar. 
Ənənəvi yeməklərinin əsasını ət (vəhşi 

heyvanların, atlı E.-də isə at, dəvə və qoyun 
əti) və balıq təşkil edir. Yayda maral südü, 
giləmeyvə, yabanı sarımsaq və soğandan 

istifadə edirdilər. Çörək məmulatları var. 
Əsas içkiləri çaydır (bəzən maral südü və 

yaduz ilə), Köçəbələri qışda 1-2, yayda 10, 
bayramlarda isə daha çox с̧итдал (dyu) 
ibarət idi. E. həmçinin yarımqazmalarda, 
kərtmə evlərdə, yakut tipli yurt balaqanlar- 
da, buryat tipli yurtlarda və s.-də yaşamış- 

lar, 

Ənənəvi geyimləri rovduqdan (zamşa- 

dan) və ya mahuddan olan şort (xerxi), çək- 
mə (aramus, qurumi), maral dərisindən 
düyməsiz kaftan və döşlükdən ibarətdir. 

Б.Ап icmaları yayda örüşə çıxmaq və 
bayram tədbirləri keçirmək üçün birləşirdi- 

lər, Bir neçə qohum ailə birləşməsinin sayı 
15 nəfərdən 150 nəfərədək olurdu. E.-də 
kollektiv bölüşdürülmə, qarşılıqlı yardım, 

qonaqpərvərlik yayılmışdır. Ovçunun öz 
qənimətinin bir hissəsini qohum və qonşu- 
lara vermək adəti (nimat) 20 əsrin əvvəllə- 
rinədək qorunub saxlanılırdı. 19 əsrin 
sonlarında kiçik ailə üstünlük təşkil edi 
Əmlak kişi xətti üzrə miras verilirdi. Vali- 
deynlər, adətən, kiçik oğulları ilə qalıb ya- 
sayırdılar. Nikah başlıq pulu və ya gəlinə 
görə işləyib ödəmə ilə müşayiət olunurdu. 
Levirat, həmçinin çoxarvadlılıq (varlılar 

arasında) məlum idi. 17 əsrədək ağsaqqal- 
lar tərəfindən idarə olunan 360 ata nəsli 
(hərəsində orta hesabla 100 nəfər olmaqla) 
mövcud idi. 

Ruhların kultu, ov və qəbilə kulilari, 
şamanizm qorunub saxlanılırdı. 17 əsrin 
sonunda E.-in ruslar tərəfindən xristianlaş- 
dirilması başlandı. Baykalarxası və Amur- 
boyu bölgələrdə buddizmin təsiri güclü idi. 

Folklorları improvizə olunmuş mahnı- 
lar, mifoloyi və tarixi dastanlar, heyvanlar 
haqqında nağıllar, tarixi və məişət rəvayət- 
Təri və s.-dən ibarətdir. Oyunlar güləş, 
atıcılıq, qaçış və s. üzrə yarış xarakteri da- 
şıyırdı. Ağac və sümük üzərində oyma, me- 
tal emalı (kişilər), tozmuncuq tikmə, şərqi 
E--də ipək üzərində tikmə, xəz və parça ilə 
qurama, tozağacı qabığı üzərində naxışbas- 
ma (qadınlar) inkişaf etmişdir. 

1930-cu illərdən məktəblərdə tədris 
evenk dilində də aparılır. Milli ziyalılar for- 
malaşır. Onlar həmçinin evenk folklorunun 
toplanması və nəşri ilə məşğuldurlar, 

EVENLƏR, lamular ("dənizkənarı 
əhali", evenk dilində “Гаты” - dəniz) – RF- 
də xalq. Lokal qruplar şəklində Saxa (Ya- 
kutiya) Resp.-nda (14914 nəfər), Maqadan 
vil.-ndə (2555), Çukotda (1392), Kamçatka 
diyarının Koryak dairəsində (1848) və 

Xabarovsk diyarının Oxot r-nunda (1104) 
yaşayırlar. Ümumi sayları 22 min nəfərdir 
(2010). Even dili Altay dil ailəsinin tunqus- 

mancur qrupunu aiddir: 3 ləhcəyə (şərq, or- 
fa və qərb) daxil olan 10-dan çox şivələri 
var, E.-in 52,590-1 rus dilində sərbəst danı- 
şır. Dindarları xristiandır. 

Tunqus tayfalarının (E.-in, evenklərin 
və b.-nin əcdadları) Baykalətrafi və Bay- 
kalarxasından köçərək Şərqi Sibirdə məs- 
kunlaşması eramızın 1-ci minilliyində baş- 
lamışdır. Məskunlaşma zamanı E.-in tər- 

kibinə sonralar yakutlar tərəfindən qismən 
assimilyasiya edilmiş yukagirlərin bir 
hissəsi də qatılmışdır. Yakut dilinin təsiri 
ilə even dilinin qərb ləhcəsi formalaşmış- 
dir. 17 əsrdən nüsların təsirinə məruz qal- 

mişlar, 20 əsrin 20-ci illərindən E.-in çox 
hissəsi oturaq həyata və kütləvi surətdə 

ikidilliliyə keçmişdir. 

1931 ildə latın, 1936 ildə isə kiril əlifba- 
st əsasında yazı sistemi yaradılmışdı. 1990- 
cı illərdən E.-in mədəniyyətinin və dilinin 
bərasına yönəlmiş fəal siyasət yürüdülür, 
Even dilində radioverilişlər yayımlanır, qə- 
zetlərdə bu dildə yazılara yer verilir, orifi- 
nal və tərcümə olunmuş ədəbi əsərlər nəşr 

olunur. Orta və ali məktəblərdə dərslər 
even dilində də keçirilir. 

Sibirin daxili kontinental vil.-lərində 
yaşayan E.-in (donretken - hərfi mə- 
nası “daxili”) ənənəvi təsərrüfatı maralçı- 
liq, ovçuluq (vəhşi maral, sığır, dağ qo- 

yunu, xəzlik vəhşi heyvan) və balıqçılıqdır. 
Even-namatkanlar (hərfi mənası “dəniz- 

kənarı sakinlər") yazda kontinental tay- 
qadan Oxot dənizi sahillərinə ova çıxır, pa- 
yızda isə geri qayıdırdılar. Oxot sahil- 
lərindəki maralsız E. (özlərini mene - 
“oturaq” adlandırırlar) isə sahilyanı balıq- 
çılıqla, ovçuluq, o cümlədən suiti ovçuluğu 

ilə məşğul olur, qoşqu itləri yetişdirirdilər, 

18 əsrdə Yakutiya və Kamçatka E.-ində ya- 
kutlardan mənimsədikləri atçılıq yayıl- 
mişdi, Eyen maralçılığı üçün maralların 
sərbəst kiçiknaxırlı örüşü səciyyəvidir, 
Köçlər zamanı 10-15 (nn məsafə: qət edi- 

Tirdi. Marallar yük və minik vasitəsi kimi 
istifadə olunurdu. Nartalar meşə-tundradı 
yakutlardan, Kamçatka və Maqadanda isə 
çukçalar və koryaklardan mənimsənilmiş- 
dir. İrinaxırlı ətlik-gönlük maralçılıq da 
məlum idi, Maral belində və ya xizəklərlə 
(kaysar, merenqte) tovlayıcı maral və öv 
itinin köməyi ilə ova çıxırdılar. Sahilyanı 

Е, balığı (əsasən, qızılbalığı) tilovla tutur- 
dular, Е. balıq torları ilə 20 əsrin 20-ci il- 

lərində tanış oldular. Balığı qurudur (yu- 
kola), ondan toz (porsu) hazırlayırdılar, Çiy 

və dondurulmuş balıq da yeyirlər. Oyulmuş 
qayıqları qonşu xalqlardan satın alırlar 
Yığıcılıqla da məşğul olurdular. Kişilər 
dəmirçilik, sümük və malı, dəridən 
kəmər və kəmandlərin, həmçinin qoşqu 
ləvazimatlarının hörülməsi, qadınlar. isə 
maral dərisinin cı o cümlədən rovdu- 

qanın aşılanması ilə məşğul olurdular. Də 
mir və gümüşü mübadilə yolu ilə yakutlar- 
dan, sonralar isə ruslardan əldə edirdilər, 

E.-də iki tip daşınan ev mövcud idi: ko- 
nüsvarı çum — бун (evenklərin çumunu 
bənzər olan) və konusvarı karkaslı çorama- 
бун. Oturaq Е. 18 əsrədək qazmalardı 
(utan) yaşayırdılar. Sonralar kərtmə evlər 

(uran) meydana gəldi. Təsərrüfat tikililə- 
rinə dirəküstü anbarlar və s. aiddir. 

Kişi və qadın geyimləri evenk geyim- 
lərinə yaxındır: düyməsiz kaftanlar, döş- 
lüklər, yun corablar, ип(ајаг. Qış geyimi 
xəzdən, yay geyimi isə maral dərisindən ti- 
kilirdi. Üst geyimləri saçaq, muncuq, asma 
zınqırovlar, gümüş sikkələr və s. ilə bəzədi- 

lirdi. Başlarını tozmuncuqla bəzədilmiş, 

kip oturan kaporla örtür, qışda isə onun üs- 
tünə xəz papaq geyinirdilər. Qadınlar bəzən 
yaylıq da bağlayırdılar. Ənənəvi kişi 
yimləri tundrada Çukot, meşə r-nlarında isə 
yakut geyimlərinin təsiri ilə aradan qalxsa 
da, qadın geyimləri sabitliyini qoruyub sax- 
layır, 

E--in ənənəvi yeməkləri maral və vəhşi 

heyvanların əti, balıq, yabanı bitkilərdən 
hazırlanır, Gətirilmə çay ilə yanaşı, bitki 

çayları (gül, itburnu, yağıotu) da dəmləyir- 
lər, 
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EVEREST 

E.-də qohumluğu ata xətti üzrə he: 
in ekzoqam qəbilələr (Kukuyun, Məməl, 

oyda, Dolqan, Uyaqan, Dütki, Dellənkin 
idi. Kö 

qohum olmayan ailələri birləşdi- 
a üzvləri 

bə icması bir neçə 

п öz qənimətini 
lə bölüşmək kimi qarşılıqlı yardım adəti 

(nimut) yayılmışdı. Ailələr kiçikdir. Nikah 
başlıq pulu ödəməklə müşayiət olunur. Po- 

laxlanması mə: İ zyaşlıları 
qəbilələri istisna olmaqla, 

evlənə bi 
r, 18-19 əsrlərədək ağaclarda və di: 

əklər üzərində taxta səkidə di 

srin ortalarından pravoslav Һр qə. 

ayı 

dir, Folklor 

(telenq), tarixi 

ən ibarətdir, Hazırda F ənə. 

yramları (Evinek, Urkaçak, Maralçı 

bayramı və s.) bərpa olunur. 
EVEREST - Asiyada zirvə. Bax Como: 

EVERQLEYAƏS (Еусгу ades) – ABŞ-da, 
assinın c.-ünda bataqlıqlaşmış 

liq, Çoxlu şi ə şor sulu hövzalər var. 
Subtropik meşələr, cilli çəmənliklər, man- 

əllikləri yayılmışdır. Faunasını Flo- 

1, alliqator, lamantin: quşlardan 
ləyi və s. təşkil edir. Е 

razisində 1947 ildən Everqleyds Milli Par- 
567 min Ла): biosfer rezervat fəa- 

an 

mü 

eyds Milli Parkı 

EVERNİYA (Evernia) — kolşəkilli şibyələr 
(Usneaceae) cinsi. Kök-yarpağı yumşaqdır, 
silindrik, yaxud yastılaşmış budaqlanan еп- 
siz dilimlərdən ibarətdir. Üst tərəfdən yaşı- 
İlmtil-boz, alt tərəfdən ağa qədər birrəngli 
Təqr. 15 növü məlumdur. Gayalı E.-sı (Е 

Gayalı everniyası (Evernia prunasiri). 

prunastri) əczaçılıq və ətriyyat sənayesi üçün 
xammaldır. Tərkibində evemiya, usnin və 
şibyə turşuları vardır. Ağacların gövdəsində 
və budaqlarında, bəzən torpaqda olur. 
EVFAUZİLƏR, evfauzikimilər 
(Euphausiasea) — ali xərçəngkimilər dəstə- 
si. Bədəninin uz. 5 nm-dən 96 mm-ədək 
olur. Xarici görünüşü krevetkalara (on- 
ayaqlı: xərçənglər dəstəsindən) oxşayır, 
lakin onlardan döş ayaqcıqları üzərində 
yerləşmiş qəlsəmələrinin döş qalxanı ilə 
örtülməməsinə görə fərqlənir. İkişaxəli döş 
ayaqcıqları yalnız üzmək üçündür. Saplaqlı 
mürəkkəb gözləri var. Ayrıcinsiyyətlidirlər, 
Yumurtalarını suya tökürlər. Sürfələri yu- 
murtadan: nauplius mərhələsində çıxır, 

bundan sonra bir neçə inkişaf mərhələşi 
keçir, Dünya okeanında (xüsusilə subtropik. 
və tropik qurşaqlarda) geniş yayılmış təqr, 
90 növü məlumdur. E. dənizlərdə kütləvi 
çoxalırlar, müxtəlif dəniz məməliləri və 

balıqların yemidir. 
EVFEMİZM (yun. солтуејиајдов, gp = 
yaxşı 4 xnenit — yaxşı danışmıq), dilç 
İikdə = ünsiyyətdə ədəb qaydalarını göz- 
ləmək məqsədilə kobud, təhqiramiz, yasaq: 
sözlərin əvəzinə işlədilən mülayim söz, 
məcaz. Məs., “qoca” əvəzinə “yaşlı”, "öl- 

əvəzinə “ömrünü bağışladı”, “dünya- 
anmamaq” əvəzinə "başa 

vadim” əvəzinə "uşaqların 

EVFUİZM (ing. cuphuism) = 1) 16 əsrin 
son rübündə ingilis ədəbiyyatında işlənmiş 
bədii fiqurlardan və obrazlı ifadələrdən iba- 
rət incə təsvir üslubu. Əsas prinsipini sin- 
АЫК, leksik və fonetik paralelizm təşkil 
edirdi (C.Lili, R.Qrinin romanları, U.Şeks- 
pirin erkən komediyaları). E.-in kökləri orta 
əsrlər latın traktatlarına, 14-16 əsrlər ital- 
yan ədəbiyyatına və nəhayət, son İntibah 
dövrü yazıçılarının didaktik əsərlərinə ge- 
dib çıxır: 2) geniş mənada həddən çox mə- 
caz, metafora və parafrazlarla dolu 
dəbdəbəli üslub, 
EVGEOSİNKLİNAL (yun. 60 — bütöy- 
lük, mükəmməllik bildirən sözönü / ...geo- 

sinklinal) – geosinklinal sahələrin ən çox 
hərəkətdə olan, adətən, daxili hissələri, 

Vulkan aktivliyi ilə xarakterizə olunur, E.- 
lar, əsasən, xətti zonalar şəklində yüz və 

minlərlə km məsafədə uzanır, Onların 

stratiqrafik kəsilişində alt hissəni bir 

qayda olaraq ofiolitlər, üst hissəsini işə 
qrauvakkalar, flişlər, rifogen əhəngda- 
şıları, andezit tərkibli süxurlar təşkil edir. 

Е.Аапа platin, dəmir, xrom, mis, poli- 
metal, asbest filizlərinin faydalı qazıntı 
yataqları əlaqədardır. 
EVXLENA - taxıllar fəsiləsindən bitki 

cinsi: növləri reosinte adı ilə daha çox mə- 
lumdur. 

EVİAN SAZİŞLƏRİ - Fransa ilə Ә1с 
zair Resp.-nın Müvəqqəti hökuməti ara- 
sında 1962 il martın 18-də Evian-le-Ben 

(Evian-les-Bains, Fransa) ş.-ndə imzalan- 
miş sənədlər, Sazişlər Əlcəzair ərazisində 
hərbi əməliyyatların dayandırılmasını, öl- 

kənin müqəddəratını təyinetmə referendu- 
munun keçirilməsini və müstəqillik seçil- 
diyi toqdirdə, gələcək Əlcəzair dövlətinin 
fam müstəqil şəkildə daxili və xarici siyasət 

yü: rütməsini nəzərdə tuturdu. Sənədlərdə 
Əlcəzairdə yaşayan fransızların əmlakının 
ədalətli ödəməsiz müsadirə edilməməsi də 

göstərilirdi. Bunun müqabilində Fransı 
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ikitərəfli razılaşmalar əsasında Əlcəzai 
iqtisadi, maliyyə, texniki və mədəniyyət 
sahəsində yardım göstərməyi öhdəsinə gö- 
türürdü. Sazişlərə əsasən Fransa şirkətləri 
neftin hasilatı və ixracı hüquqlarını saxla- 
dilar. Hərbi məsələlərə dair xüsusi bəyanat- 
da Fransanın 3 il ərzində öz qoşunlarını 
Əlcəzairdən təxliyyə etməsi öhdəliyi yer al- 
di, 1970-ci illərin ikinci yarısında E.s. qüv- 
vədən düşdü. 
EVKALİPT (Eucalyptus) = mərsinlər fəsi- 
ləsindən bitki cinsi. Adətən həmişəyaşıl 
ağac (hünd. 100 жп-ә çatır), yaxud kol bit- 
kiləridir. Yarpaqlarının yerləşməsi və for- 
mast: yaşından asılı olaraq müxtəlifdir. 
Yarpaqları həmişə tamkənarlı və ətirlidir 
(tərkibində efir yağı var). Ağ, qırmızı çi- 
çəklərinin düzgün, ikicinsli, çoxsaylı er- 
kəkcikləri var, çətirvarı çiçək qrupunda 
yerləşir, alt yumurtalıqlıdır. Meyvəsi, içə- 
risində ona bitişik yumurtalıq olan, xır- 
datoxumlu qutucuqdur. Dünyada 600, 
Avstraliya, Tasmaniya a. və ətraf adalarda 
525-dən çox növü məlumdur. Qafqazın 
Qara dəniz sahillərində 30-dan çox növü 

(Azərb.-da 7 növü) becərilir. 1927 ildən 

Azərb.-ın Zaqatala, Lənkəran-Astara böl- 
gələrində, Kür-Araz ovalığında və Abşe- 
ronda əkilir. Qiymətli və çürüməyə davamlı 
oduncağına, tez böyüməsinə görə bir çox 
E.-lər subtropik və tropik zonaların demək 
olar, bütün ölkələrində becərilir. Bundan 

başqa, tərkibində aşı maddələri olan E.-in 
qabığı, həmçinin efir yağları (sincol, pinen) 
alınan yarpaqları təsərrüfat əhəmiyyətinə 
malikdir. E, həlimi, cövhəri və yağı tibdə 

yuxarı tənəffüs yollarının, ağız boşluğunun 
iltihabı xəstəlikləri zamanı qarqara, yaxa- 

Balqoxulu evkalipt (Eucalyptus melliodora), 
yarpağı və çiçəyi 

lama və inhalyasiya üçün, həmçinin yara- 
larin və bəzi ginekololi xəstəliklərin müa- 
İicəsi zamanı antiseptik və iltihabəleyhinə, 
bəzən sakitləşdirici vasitə kimi tətbiq olu- 
nur, 
EVKARİOTLAR - bax Eukariotlar. 
EVKLAZ (yun. ef - yaxşı, asan və Adsız 
“ qırılma, parçalanma) - ada silikatlar sinfi-- 
nin mineralı — AlBe/SiO,MOH). Ge, Mn, 
Си, bəzən Y, B, Sn, Zn, Pb qatışıqlar olur. 
Monoklinal sinqoniyada kristallaşır, 
həli, qısa və uzun prizmatik kristalları, 
dərzivarı və radial-şüalı aqreqatları var. 

Eyklaz. 

Açıq-sarı, yaşılımtıl, mavi, ağ və rəngsiz- 

dir. Şüşə parıltılıdır. Sərtliyi 7,5: sıxlığı 
3020-3100 Aq /m. E. endogen mineraldır. 

ük- 
sək temp-rlu kvars damirları və qreyzen- 
lərdə, adulyar, kvars və flüorit kristalları ilə 

birgə alp tipli damarlarda rast gəlinir. Əsas 
yataqları İsveç (Kolsva), Ekvador (Alto- 
Momos), Hindistan (Kəşmir), Tanzaniya 
(Lukanqazi), Norveç (İvelan). RF (Primor- 
ye, Yakutiya, Şərqi Baykalarxası, Cənubi 
Ural) və Orta Asiyadadır. E. beril filizləri- 

Qranit peqmatitlərinin boşluqlarında, 

nin əsas komponentidir. 
EVKLİD (Е 

yazi tçısı, Bizə g 

optika, musiqiyə 
aid əsərlərin müəl- 
lifidir. E.-in tərcü- 
meyi-halı haqqın- 
da məlumat çox 
azdır. Onun е.ә, 3 
əsrdə elmi fəaliy- 
yətinin İsgəndə- 
riyyə ilə bağlılığını 
dürüst hesab etmək 
olar, E. İsgəndəriy- 
yə məktəbinin ilk riyaziyyatçısıdır. “Əsas- 

lar” əsərində (lat. forması “Elementlər”) 
planimetriya, stereometriya və ədədlər nə- 

baiöng) (bəzi məlumatlara 
görə е.ә. 325 – e.ə. 265) - qədim yunan ri- 

y lib çatmış riyaziyyat- 

dan ilk traktatların, həmçinin astronomiya, 

тәһу- yəsinə dair bəzi məsələləri izah et- 
mişdir: o, bu əsərdə əvvəlki riyaziyyatın 
inkişafını yekunlaşdırmış və sonrakı inki- 
şafi üçün zəmin yaratmışdır. E.-in ərəb 
tərcüməsində qorunub saxlanmış “Fiqur- 
ların bölünməsi haqqında" riyaziyyata aid 
əsəri, 4 “Konik kəsiklər" kitabı (həmin adla 
Apolloni Perqalının əsərlərinə daxil edil- 
mişdir), həmçinin “Porizmlər” (bu əsər 
haqqında məlu- matı İsgəndəriyyəli Pappın 
“Riyaziyyat toplusun”dan almaq олаг) mə- 
lumdur, E.-in məşhur əsərləri “Euclidis 
Opera omnia"da (ед. ЈА. Нејбегр et 
H.Menge, vol 1-9, 1883- 1916) toplanılıb. 

“Kanonun bölünməsi" traktatı (yəni 
mönoxorda: İatinc: tio canonis” ad- 
İanir) 200-dən artıq siyahıda saxlanılıb. Bu 
trakatda Е. musiqinin Pifaqor nəzəriyyəsi- 
nin ("Harmonika”nın) nailiyyətlərini ümu- 
miləşdirmiş, sonrakı əsrlərdə bu, təkmil. 
ləşdirilmiş və musiqi elmində böyük әһә- 
miyyət kəsb etmişdir. 

Əd: Ban дер Варден БЛ. fipoöyanaıo 
ulacx taya, M. 1959. 
EVKLİD ALQORİTMİ - iki tam ədədin. 
iki çoxhədlinin ən böyük ortuq böləninin və 
ya iki parçanın ortaq uzunluqlarının tapıl 
masi üsulu, Həndəsi formada Evklid tərə. 
findən verilmişdir. а 2: şərtini ödəyən 
müsbət a və һәдәдән üçün E.a. aşağıdakı 
kimidir: a ədədi b ədədinə qalıqlı bölün 
düyü hal üçün а nb “b, nəticəsini alırıq 
burada nı qisməti müsbət tam ədəddir, Ы, 
qalığı isə yu sıfirdir, ya da b-dən kiçik 
müsbət tam ədəddir, (:5:, 55. Hər hansı k 
natural ədədi üçün bı. = 0 qalığı alınana 
qədər ardıcıl bölmə aparılır 

aznb.b, 

баты, | 

һу nöbytb, 

buradu иу-Ләг hamısı müsbət tam ədədlərdir 
və 0::6,6б,, (22, Һу. qalığını yazma 
maq da olar, ona görə də (") bərabərliklər 
ardıcıllığı belə tamamlanır. 

бу 221), Lİ 7 бу. 

Һет 

Bu prosesdə sonuncu müsbət Фу даһа 
b ədədlərinin ən böyük ortaq böləni olar 
Çoxhədli və ya parça halında da oxşar 
əməliyyat aparılır. Ortaq ölçüsüz parçalar 
yəni uzunluqları nisbəti irrasional olan 
parçalar üçün E.a, sonsuz əməliyyatdır. 
EVKLİD FƏZASI - 1) xassələri Evklid 
həndəsəsinin aksiomlar ilə təsvir olunan 
fəza: 2) R həqiqi ədədlər meydanı üzərində 
olan £ vektor fəzası: bu fəzanın hər bir x və 
y vektorlar. cütünə, uyğun həqiqi ədəd 
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(6x.)) - bu vektorların skalyar hasili ad- 
tanır) qarşı qoyulur. Skalyar hasil vasitəsilə 
E.f.-nda x vektorunun İri uzunluğu, həm- 
çinin x və y vektorları arasındakı (x) bu- 

cağı təyin olunur: 

05(Х))) = (x, )/(х, х) (У, )), 

Bündan əlayə, ortoqunalliq anlayışı da 
daxil olunur: skalyar hasili sıfra bərabər 
olan vektorlar ortoqonal vektorlar hesab. 
edilir. 

E.f--na aid misallar. 
1) Müstəvinin və ya elementar Ev- 

klid həndəsəsinin adi skalyar hasilli üç- 
ölçülü fəzasının bütün vektorları çoxluğu: 
2) R fəzası üzərində x” (xı, ..., xa) və 
yefyn, ..ə yy) vektorlarının skalyar hasili 

(Х.) =ху) ул 

kimi təyin edilən sonluölçülü vektor fəzası 

ü ədədi Evklid fəzası). 

Eyniölçülü ixtiyari iki Evklid fəzası 

izomorfdur, yəni А üzərində olan, skalyar 

hasili saxlayan uyğun vektor fəzaların izo- 
fizmi mövcuddur. Adətən, sonsuz öl- 

çülü E.f.-nı Hilbert fəzası adlandırırlar. 

EVKLİD HƏNDƏSƏSİ - bax Həndəsə, 

EVKÖMMİYA, eykommiya, eu 

kommiya (Eucommia) - evkommiyaki- 

milər fəsiləsinin yeganə ağac cinsi. Qa- 
ağacyarpaq, yaxud Çin quttaperça 

(Е. ulmoides) adlı bir növü var. Vətəni 
Çindir. Yamağınıtökən ağacdır. Hünd. 15 
20 m-dir. Yar) 
llipsşəkilli dişli 
nikievli 

arı növbəli, uzunsov 

yaxud mişarvarıdır. Əsa- 

neseyi biryuvalıdır. M 

dir, Oduncaq və to) aşqa bütün 
issələrində əsas komponenti quttaperça 

olan qutta ilə dolu süd şirəsi borucuqları 
vardır. 

Qədimlərdən E. sümük sınıqlarının və 
müxtəlif daxili xəstəliklərin müalicəsində 
dərman bitkisi, həmçinin tonuslaşdırıcı va- 
sitə kimi istifadə olunur. Gürc.-da, Azərb.- 
da, Krasnodar ölkəsində, Moldovada, Orta 
Asiyada, əsasən, quttaperça almaq məqsə- 
dilə becərilir. E. həm də dekorativ bitkidir. 
Onun qabığından hazırlanan həlim, maye 
ekstraktlar və cövhərlər tibdə hipertoniya 
xəstəliklərinin erkən mərhələsində spazmo- 
litik və hipotenziv vasitə kimi istifadə edi- 

lr. 
EVKSEROFİTLƏR (yun. öv - yaxşı, ta- 
mamilə və kserofitlər) = quraqlıq yerlərin 
bitkiləri, 
EVQLENA (Euqlena) — evg/enakimilər 
şöbəsindən hərəkətli birhüceyrəli mikros- 
kopik orqanizmlər cinsi, Zooloqlar təro- 
findən, adətən, ibtidailər yarımaləminin 
qamçılılar tipinə aid edilir. Uz. 20-300 
mkm-dir, bədəni iyvarı və ya lentşəkillidir, 
üzərində sitoplazmatik membrandan və 
onun altındakı zülallardan təşkil olunmuş 
yumşaq örtük (pellikula) vardır. Ön tərə- 
findən bir xarici qamçı və udlağa bitişik 
stiqma (qırmızı rəngli gözcük) yerləşir. 
Xloroplastlar yaşıldır, adətən, mürəkkəb 
quruluşludur. 60-a yaxın növü vardır. Əsa- 
sən dayaz su hovuzlarında yaşayır, suyun 
qatlarında üzür. Bəzi nümayəndələri (Е 
viridis) qamçısını atıb suyun dibində sü- 
rünür, yaxud girdələşib suyun, lilin və ya 
torpağın səthində hərəkətsiz qala bilir. 
Əlverişsiz şəraitdə sporlara (sistalara) çev- 

rilir. Əksəriyyəti miksotrof, bəzən isə 
(xlorofilini itirdikdə) saprofitlə qidalanır. Е. 
geniş yayılmışdır, çox vaxt suya rəng verir. 
E. sanquinca növü karotinlə zəngin olduğu 
üçün suyu qırmızı rəngə boyayır. E. labo- 
ratoriya təcrübələri obyektidir. 
EVQLENAKİMİLƏR (Evglenophyta) 
mikroskopik yosunlar şöbəsi, Birhüceyrəli, 
hərəkətli, bəzən kolonial formalardır. 
dın görünən nüvəsi, pirenoidləri olan, ya- 
xud olmayan yaşıl (bəzən rəngsiz) xloro- 
plastları, üstündə isə bərk, dəmirlə in- 
krüstasiya olunmuş “evcikləı yerləşən 
plazmatik örtüyü (periplast) var. Bədənin 

ön ucunda içərisində xaricə 1-2 (bəzən 
çox) qamçı çıxan boşluq (udlaq) yerləşir, 

yan tərəfdən isə ona yığılıb-açılan vakuol 
və stiqma (gözcük) bitişir. Sürünən for- 

malarda qamçı inkişaf etməmişdir. E. uzu- 
nuna bölünməklə çoxalır. Əlverişsiz şə- 
raitdə E.-in bəziləri qamçılarını atıb, din- 
cələn sporlar (sistalar) əmələ gətirir. Yaşıl 

E, əsasən, fototrof, rəngsizlər isə saprofit 
və holozoyla (heyvan tipli) qidalanır. Pa- 

razit formaları azdır. Tərkibində ehtiyat 
qida maddəsi rolunu oynayan paramilon: 

karbohidratı və yağ var, Üzvi maddələrlə 
zəngin dayaz su hövzələrində 60-а yaxın 
cinsi, 900-dən çox növü yayılmışdır. Küt- 
ləvi çoxaldıqda suya yaşıl, qırmızı, yaxud, 
qonur rəng verir. Bir çox zooloqlar E.-i 
ibtidailər tipinin qamçılılar sinfinin bir 
dəstəsi hesab edirlər. 

EVLİ, Xarrat, Molla Eyyublu- 
Tiflis qub. Borçalı qəzasının Lori nahiyə- 
sində (31.12.1937 ildən Kalinino r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 ildə er- 
məni hücumlarına məruz qalmış və kənd. 

dən qovulmuş əhali bölgədə sovet haki- 
miyyəti qurulduqdan sonra geri qayıdı bil- 
mişdir. 1988 ildə E. sakinləri ermənilərin 
soyqırımı təhdidləri altında yenidən doğ. 

ma yurddan qovulmuşlar. 19.4.1991 ildə 
kəndin adı dəyişdirilərək Dzaramut qo, 
yulmuşdur, 

EVLİYA ÇƏLƏBİ (Evliya Çelebi) 
ibn Dərviş Məhəmməd Zilli (25.3.1611, İs- 

tanbul — 1682, Qahirə və ya 1684, İstanbul) 
– türk ahı, coğrafiyaşünas, yazıçı, 

Mədrəsədə təhsil 
almış, kafiz olmuş, 
ərəb, fars, latın, 
yunan, tatar və s. 
dilləri mükəmməl 

öyrənmişdir. Bir 
müddət sultan IV il 
Muradın sarayında ФД 

ЕЈ. 
(1636-40), sonra 

isə sipahi (süva- 

ri) qoşununda xid- 
mət etmişdir. 1640 ildən başlayaraq öm- 
rünün 40 ildən çoxunu səyahətdə keçi- rən: 
E.Ç. gah səyyah, gah rəsmi nümayəndə 
(1647 ildə Azərb.-da Osmanlı diplomatik 
elçiliyinin üzvü idi), gah da hərbi yürüş 
iştirakçısı kimi Yaxın Şərq, Afrika, Ау- 

ropa ölkələri, Moldova, Krım, Ukrayna, 
Volqaboyu, Şimali və Cənubi Qafqazı 
gəzmişdir. Dəfələrlə (1640-44, 1646-48, 
1655-56) Azərb.-da olmuşdur. Gəzdiyi 

ölkələr haqqında E.Ç. oncildlik “Səya- 
hətnamə" əsərində geniş məlumat ver- 
mişdir. “Səyahətnamə” Şərqi və Cənub- 

Şərqi Avropa, Ön Asiya və Şimal-Şərqi 
Afrika xalqlarının coğrafiya, etno- qrafiya, 
tarix və iqtisadiyyatının öyrənilməsində 
mühüm mənbədir. 

E.Ç--nin Azərb.-ın şəhər və kəndləri, 
əhalisi, yolları, tarixi abidələri, təsərrüfat 
həyatı, yerli abidələri və s, haqqında məlu- 
matları qiymətli mənbədir və oncildliyin 
ikinci cildinə (hicri 1314 ildə çapdan çıx- 
mişdir) salınmışdır. 

Əsərləri: Kimra путсиествик. Bun, 1, М.. 

1961: Evliya Çelebi seyahatmamesi. İstanbul, e. 1-15, 
1970-72, 
Əd: Evliya Çelebi. Hayatı sanati, eserleri, 

мазы, 1954: 
EVOĞLU - Azərb, Resp, Ağdam r-nunun 
Qaradağlı ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
12/km şm--ş--də, Ağdam-Ağcçabədi avto- 
mobil yolu kənarında, Qarabağ düzündədir, 
Әһ. 1349 (2015), taxılçılıq, heyvandarlıq 
və tərəvəzçiliklə məşğuldur, Tam orta mək- 
təb, uşaq: bağçası, klub, kitabxana, tibb 
məntəqəsi var. 
EVOĞLU - Azərb. Resp, Tərtər r-nunda 
kənd. Evoğlu ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkə- 
zindən 12./me.-ş,-də, Qarabağ düzündədir, 
Əh. 2168 (201, inçilik və heyvandar- 
liqla məşğuldur, Tam orta məktəb, uşaq 
bağçası, mədəniyyət evi, kitabxana, tibb 
məntəqəsi var, 
EVOLVENT - bax Eyolyut və Evolyent, 
EVOLVENTOMETR (lat. eyolvens - 
açan, genişləndirən *- ...merr) — evolvent 

ilişməli dişli çarxların oxuna perpendikul- 
yar kəsikdə dişin evolvent profilindəki xə- 
ları fasiləsiz ölçmək üçün cihaz. E.-in iş 
prinsipi dişin yoxlanılan profilinin cihazın 
əks etdirdiyi nəzəri evolventlə müqayisəsi- 
nə əsaslanır. Ölçmənin nəticələri özüyazan 
quruluşla aparılır. EHM-ə siqnallar göndə- 
rən impuls çeviricili sistemlər də tətbiq edi- 
lir, EHM-də siqnallar maşındakı nəzəri 
verilənlərlə müqayisə olunur. 

OLYUSİONİZM - antropologiyanın 
inkişafında ilk nəzəri cərəyan. 18 əsrin so- 
пи — 19 əsrin 1-ci yarısında geologiya 
(Ç.Layel), biologiya (1.B.Lamark, Ç.Dar- 
vin), fəlsəfə (D.Didro, R./.Tyurqo) və so- 
siologiya (0.Kont, H.Spenser) çərçivəsində 
formalaşmış inkişaf və tərəqqi ideyalarının 
antropolofi interpretasiyasına çevrilmişdi. 
E--in əsasını ümumi formaların qanunauy- 
ğun diferensiasiyası haqqında təsəvvürlər 
və hadisələrin sadədən mürəkkəbə doğru 
transformasiyası təşkil edirdi. Antropoloyi 
konteksdə bu, insanın biolofi və psixi vəh- 
dətinin ifadəsi idi, Mədəniyyətin sadə 
formadan mürəkkəbə doğru inkişafının bir- 
xətliliyi və yeknəsəqliyi konsepsiyası da 
buradan qaynaqlanırdı. Xalqlar arasında 
olan mədəni fərqlər onların кал tərəqqinin 
müxtəlif mərhələlərinə məxsusluğu ilə izah 
olunurdu. Е. əsasən B.Britaniyada və ABŞ- 

da təşəkkül tapmış, sonralar əksər Avropa 

ölkələrinə yayılmışdı. Nəzəri cərəyanın 
əsas nümayəndəsi E.B.Taylor E.-in baza 

nəzəriyyəsini və metodologiyasını, xüsusən 

“yaşantılar” konsepsiyasını işləmiş, dinin 
inkişaf mərhələlərini dövrlər üzrə qruplaş- 

dırmışdır. 19-20 əsrlərin qovşağında Е. 

antropologiyada tədricən öz qabaqcıl möv- 

qeyini itirməyə başlayır. Bunun əsas sə- 
bəbi mədəni-tarixi proses konsepsiyasının 
sön dərəcə sadələşdirilməsidir, 20 əsrin 
əvvəllərində yalnız müxtəlif tədqiqatçılar, 
о cümlədən €.C.Frezer E.-i dəstəkləmiş- 
lər, 

EVOLYÜT VƏ ЕУОГУЕХТ (at. evo- 
һуб — açılmış 5: evolentis — açan) — dii 
rensial həndəsənin anlayışı: müstəvi əyri- 
nin evolyutu həmin əyrinin əyrilik mər- 
kəzlərinin həndəsi yeridir. Əyrinin toxu- 
nanlarının ortoqonal trayektoriyasına isə 
onun evolventi deyilir. Müstəvi xətt öz 
evolyutuna nəzərən evolventdir. / müstəvi 

1 B 

əyrisinin m əyrilik mərkəzləri çoxluğu bu 
əyrinin evolyutu adlanır: /əyrisi öz evolyu- 
tuna nəzərən evolvent adlanır (şəklə bax), 
m əyfisinin / evolventi АВ parçasının 8 
ucunun trayektoriyası kimi alınır. Evolyut 
və evolvent aşağıdakı xassələrə əsasən 
qurulur: 1) evolyutun ixtiyari (C) nöqtə- 
sindəki toxunanı (CD) evolventin uyğun 
nöqtəsindəki normalıdır: 2) əyrilik radius- 
larının (48 və CD) fərqi evolyutun АС 
qövsünün и2.-па bərabərdir, 3) evolyut 
evolventin normallar ailəsinin qurşaya- 

nıdır. 

Əgər / xətti х=4(1), ye y(f) parametrik 

tənlikləri ilə verilmişsə, onun evolyutunun 

tənlikləri aşağıdakı kimi olar: 

Fəza əyrisinin eyolventini bu əyrinin to- 
Xunanlarının ortoqonal trayektoriyası kimi 
təyin etmək olar, 
EVORA - Portuqaliyada şəhər. Eyora ma- 
halının mərkəzi, Əh. 56,6 min (2011). 

Əsası qədim Huziranlar tərəfindən qo- 
yulmuş və Ebora adlandırılmışdır, E.ə. 80- 

72 illərdə qiyamçı sərkərdə Serrorinin 

İqaməlgahı idi. Sezar şəhərin adını dəyişə- 
rək Liberalitas lulia qoydu. 712 ildə şəhəri 
işğal edən mavrlar onu Yabura adlandı- 
rırdılar. 1166 ildə portuqaliyalılar tərəfin- 
dən azad olundu. 15-16 əsrlər Е.-тип "qızıl 

əsr” dövrüdür. 1663-65 illərdə şəhəri is- 
panlar işğal etdilər. 1559-1759 illərdə şə- 

hərdə un-t fəaliyyət göstərmişdir. 18 əsrdə 
E. siyasi və iqtisadi cəhətdən tənəzzülə u 
radı. 1832 ildə Portuqaliyada vətəndaş mü- 
haribələrinə son qoyan kral 1 Migelin 
təslim olması E.-da baş verdi 

Şəhərin sosial-mədəni struktununa un-t 

(1559, 1973 ildən dövlət statusu ilə), şəhər 
və kilsə sənəti muzeyləri, Diana Roma mə: 

bədi, Kral Manuel sarayı və s. daxildir. 

K.Lr-nunun (taxil, zeytun, mantar emi- 

li) mərkəzidir: poladəritmə və tikiş müəs 
sisələri var. 

EVORA - Portuqaliyanın mərkəzi hissə- 
sində mahal. Sah. 7,4 min km?. Əh. 166,7 
min (2011). İnz. m. Evora ş--dir. 
EVORÖN - RF-də, Xabarovsk diyarında, 
Amurun aşağı hövzəsində göl. Sah 
194 km, dərinliyi 2-3 m. Şm.-dan с.-а 30 
km məsafədə uzanır, eni 12 (ән-әдәкӧһг, Q. 

və с. sahilləri hündür, meşəlikdir, qalan 
ərazilər bataqlıqlaşmış ovalıqdır. Qar və 
yağış suları ilə qidalanır. Yazda və yayın 

Evora. Kral Manuel sarayı. 



EVPATRİDLƏR 

əvvəlində suyunun səviyyəsi qalxır. Okt- 
yabr-noyabrın əvvəlindən mayadək don- 
muş olur. Evur çayı E.-a tökülür. Balıq 
ovlanır, 

EVPATRİDLƏR (yun. едлатрубан, hərfi 
mənası əsil-nəcabətli ataların övladları) 
Afinada torpaq sahibləri olan nəsli əyanlar. 
Rəvayətə görə, Teseyin dövründə (təqr. e.ə 
13əsr) təşkil edilmiş azad əhalinin üç qru- 

comorlar – xırda torpaq sahibləri 
və demiurqlarla - sənətkarlarla birlikdə) bi- 
ri idi. E.ə. 8-6 əsrlərdə yaxşı tomaqları və 
siyasi hakimiyyəti əllərində cəmləşdirmiş- 

ndi punda 

dilər, Yalnız Е, агхон vəzifəsinə seçilə və 
areopaqın üzvü ola bilərdilər. $olon (e.ə. 

593) və Klisfenin (e.ə, 6 əsrin sonu) 

kratik isl, arından sonra imtiyazla- 
Гин itirmişlər 
EVPULU - orta əsrlərdə Yaxın Şərqin bəzi 

ölkəsində, o cümlədən Azərb.-da vergi, Ai- 
lə üzvlərinin sayından asılı olmayaraq hər 
evdən alınırdı. 13-14 əsrlərdə xane-şümari 
(fars, evpulu) adı ilə toplanilırdı. Vergiyı- 
ğan məmurların özbaşınalığını nisbətən 
məhdudlaşdırmaq üçün toplanılan xane- 
şümarinin miqdarı Uzun Həsənin “Qanun- 
namə”sində müəyyənləşdirilirdi (hər evdən 
ild 18-19 əsrlərdə Qarabağ 

iğında otaqxərdi, Şəki xanlığında füs- 
tüpulu və s. adlarla toplanılırdı. 
EVREN Əhməd Kənan (Ahmet Kenan Ev- 

ren) (17.7.1918, Manisa ili, Alaşəhər - 
9.5.2015, Ankara) – Türkiyə hərbi və döv- 
lət xadimi, Hərbi məktəbi (1938) və Hərbi 

akademiyanı (1948) bitirmişdir. Koreya 
müharibəsinin (1950–53) iştirakçısı ol- 
muşdur, 1974 ildə gen. rütbəsi almış, 1977 

ildə quru qoşunlarının baş komandanı, 
1978 ildən baş qərargah rəisi idi, 1980 il 
sentyabrın 12-də baş vermiş hərbi çevrilişin 
təşkilatçısı olmuşdur, 1982 ilin noyabrında 
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referendum yolu ilə yeni konstitusiyanın 
qəbul edilməsindən sonra prezident seçil- 
miş, 1989 ilədək bu vəzifədə qalmışdır. 
E.-in çevrilişi və hakimiyyət dövrü kütləvi 
repressiyalarla müşayiət olunurdu: 178 min 
nəfər həbs edilmiş, 64 min nəfər həbsxa- 

naya salınmış, 30 min nəfər vətəndaşlıq- 
dan məhrum edilmiş, 450 nəfər işgəncələr 
nəticəsində vəfat etmiş, 50 nəfər edam 

olunmuş, minlərlə adam itkin düşmüşdü. 
2012 il yanvarın 10-da Türkiyə məhkəmə 
orqanları E.-ə və onun silahdaşı HHQ-nin 
keçmiş komandanı Т. Şahinkayaya qarşı 
cinayət işi qaldırmış, 2014 ildə onlar 
“dövlər hakimiyyətinə qarşı cinayətdə” 
günahlandırılaraq, ömürlük həbs cəzasına 
məhkum edilmiş və hərbi rütbələrindən 

məhrum olunmuşlar. 
EVRİ... (yun. горус — geniş) — geniş, 
əhatəli, geniş yayılmış, rəngarəng, çoxcə- 
hətli mənalarını bildirən mürəkkəb sözlərin 

tərkib hissəsi. Məs., evribat heyvanlar, ev- 
ritop orqanizmlər, evrifagiya və s. 
EVRİ (Evry) - Fransada şəhər. Essonn 
dep-tinin inz. m. Əh. 52,3 min (2012), Pa- 
risdən 15 km e.-da, Sena çayı sahilindədir. 

ölektrotexnika sənayesi inkişaf etmişdir. 
E.-də “Апалерсуз” şirkətinin mənzil-qərar- 
даһи, eləcə də İnformatika və Kosmonavti- 
ka Tədqiqat İn-tu yerləşir, 

EVRİBAT HEYVANLAR (гут. = yun. 
Barnoc - dərinlik) -su hövzələrində geniş 
şaquli diapazonda yayılmış, yəni müxtəlif 
dərinliklərdə yaşaya bilən su heyvanları 
Dibdə yaşayan Е.һ. içərisində polixetlər 
xüsusilə çoxdur, Məs., Kesun abyssorum 
200 m-dən 8,5 km-ədək, Amphisteis gun- 
neri isə 12 m-dən 7,5 km-ədək dərinlikdə 
yaşayır. Buna oxşar hallar digər təsnifat 
qrupları içərisində də var. Мәз., Sibogli- 
num caulleryi poqanoforu sublitoraldan 

başlayaraq 8 km-ə qədər dərinlikdə ya f 
Geniş şaquli miqrasiyalar edən Eh bəz 
pelagik heyvanlar da aiddir. Məs, . 
okeanda kütləvi yaşayan kürəkayaqlı хәг-. 
çəng Calamus eristatus həyatı boyu suyun 
səthindən təqr, 4 /n dərinliyə miqrasiya 
edir. Evribatlıq heyvanların yayılmasını: 

asanlaşdırır, bir çox E.h.-ın geniş yayılma- 
ları da bununla xarakterizə olunur. 
EVRİBİÖNTLAR terri ...” yun, fitov — 
yaşayan) — ətraf mühitin xeyli dəyişilməsi. 
nə dözən orqanizmlər. Məs, dəniz litoralın- 
da (qabarma-çəkilmə zonasında) yaşayan: 

dəniz ulduzları çəkilmə zamanı qurumaya, 

yayda yüksək, qışda isə aşağı temp-ra belə 
dözürlər (evriterm heyvanlar): çay estusri- 

lərində yaşayanlar suyun şorluğunun dəyiş- 
məsinə dözə bilir (evriqalin heyvanlar), Bir 
çox heyvanlar hidrostatik təzyiqin geniş 
diapazonunda yaşayır (evribat heyvanlar), 
E.-ın arcalı srenobiontlara nisbətən ge- 
nişdir. Növün evribiontluğu onun anabioz 
və qış yuxusu halında əlverişsiz şəraitə 
dözmək qabiliyyəti nəticəsində artır. 
EVRİFAGİYA (evri ... və fagiya), hər 
şey yemək, pantofagiya - hey- 
vanların ən müxtəlif bitki və heyvani qida- 
ları yeməsi: polifagiyanın ifrat dərəcəsi, Bir 
çox heyvan növlərinə xasdır, məs., qabana, 

siçovula, qarğaya, onur- 
iklərin sinantrop пӧ 

lərinə, bir çox ofiurlara və s, ан BE 

heyvanlara fərqli şəraitlərdə yaşamağa və 
arcallarını genişləndirməyə imkan verir, 
Bəzi evrifaqlar, xüsusilə sinantroplar kos- 
mopolit növlər olmuşdur. E.-nın əksi Sfe- 
nofagiya. 
EVRİXOR NÖVLƏR (суп,. = yun. 
chor6o - yayılırım) – Yer kürəsində geniş 
yayılmış və müxtəlif biotoplarda yaşayan: 
orqanizmlər. E.n, geniş ekoloyi valentliyə 
malikdir. 

EVRİKA (yun. сӧрпка - tapdım) — 1) rə- 
vayətə görə Arximedin Sirakuza şahı Hiye- 
ronün tacındakı qızıl və gümüşün miqdarını: 
təyin etdikdən sonra qışqıraraq, ucadan de- 
diyi söz: 2) mürəkkəb məsələlərin həlli ta- 
pilarkən, yeni fikir və ideyalar yaranarkən 
razılıq və sevinc hissini ifadə edən söz. 
EVRİKA ÜSYANI - 1854 il dekabrın 3- 
də Avstraliyanın Viktoriya ştatının Ballarat 
r-nundakı qızıl mədənlərində qızılaxtaran- 
ların silahlı üsyanı, 1850-ci illərdən Vikto- 

riya koloniyası mühacirlərinin İngiltərənin 
müstəmləkə idarəçiliyi və yerli buriuaziya- 
nın təzyiqinə qarşı, demokratik hüquqlar 
uğrunda apardıqları mübarizənin ən yüksək 
nöqtəsi idi, Münaqişənin gedişində üsyan- 
çılar tərəfindən tikilmiş “Evrika” istehka- 
minin adı ilə adlandırılmışdır. 1851 ildə 
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qızıl çıxarılmasına lisenziyanın tətbiqi üs- 
yanın başlaması üçün bilavasitə bəhanə ol- 
du, Baxışlarına görə çartistlərə, həmçinin 
Avstraliyaya sürgün edilmiş İrlandiya milli 
azadlıq mübarizəsi iştirakçılarına yaxın 
olan adamların rəhbərliyi altında hərəkat 
1854 ilin sonlarında gücləndi. Bir sıra şid- 
dətli qarşıdurma baş verdi, Noyabrın 11-də: 
qızılaxtaranların mitinqində yaradılmış 
Ballarat islahat cəmiyyəti” Viktoriya hö- 
kuməti qarşısında tələblərini irəli sürdü. Bu 
tələblərdə ümumi seçki hüququnun tətbiqi, 
parlament üzvlüyünə namizədlər üçün əm- 
lak senzinin ləğvi, parlament üzvlərinə 
məvacib verilməsi və s. məsələlər yer aldı, 
Cəmiyyət həmçinin qızıl çıxarılması üçün 
lisenziya sisteminin ləğvini də tələb etdi. 
Hökumətin üsyançılara divan tutmağa ha- 
zurlaşdığı zaman, noyabrın 30-da qızılax- 
taranların təqr. 500 nəfəri “öz hüquq və 
azadlıqlarını qorumaq məqsədilə vuruşma- 
ğa” and içərək irlandiyalı P.Leloru “baş ko- 
mandan” seçdilər. Dekabrın 3-də hökumət 
qoşunları – təqr. 200 piyada və süvari, 
həmçinin 100 atlı və piyada polis nəfəri 
üsyançıların (təqr, 150 nəfər) istehkamına 

hücuma keçdilər. Qısamüddətli, lakin şid- 
dətli toqquşmadın sonra qızılaxtaranların 
müqaviməti qırıldı. Üsyançıların təqr. 30 
nəfəri öldü, P.L.lor ağır yaralandı, qoşun 
və polis hissələrindən isə təqr. 20 nəfər 
öldü və yaralandı. 

Eli, müstəmləkələrə daxili özünüidarə 
hüququnun verilməsi prosesini sürətləndir- 
di və ölkədə demokratik hərəkatın inkişafı- 
na təkan verdi. 
EVRİQALİN HEYVANLAR (ет... = 
yun, halinos = duzlu) - bax Evribiontlar. 
EVRİPİD (Eüpunönç) (e.ə. təqr. 480, ya- 
хи0 484, Afina — 406, Makedoniya) – qə- 
dim yunan dramaturqu, Esxi/ və Sofok/la 

yanaşı, е.ә. 5 əsrin üç böyük yunan faciə- 
nəvisindən biri. E.- 

in poeziyası hələ 
е.ә, 4 əsrdə öz 
layiqli qiymətini 
almış, antik mədə- 
niyyətin ellin və 
Roma: mərhələlə- 
fində yaxşı tanın- 

mişdir, 90-a qədər: 
əsər yazmış, 17 

faciəsi və bir sa- 
tirik dramı (“Kiklop”) dövrümüzədək gəlib 

çatmışdır. 8 faciəsinin səhnəyə qoyulma 
rarixi məlumdur: “Alkes- tida” (438), 

"Medeya" (431), “İppolit” (428), “Troya 
qadınları" (415), “Yelena” (412), “Orest” 

(408), “Vakxankalar” və “İfigeniya Av- 
İiddə" (405). “Heraklidlər”, “Andromaxa”, 

“Hekuba", “Yalvaranlar” faciələrini Ar- 
xidam müharibələri dövrünə (431-421), 
"Herakl", “Elektra”, “İon”, "İfigeniya Tav- 
riddə”, “Finikiya qadınları” faciələrini, 
eləcə də “Kiklop” dramını yaradıcılığının 
son dövrünə aid edirlər. 

Yaradıcılığı Afina quldarlıq demokrati- 
yasının böhran illərinə təsadüf etmiş E.-in 
əsərlərində həmin dövrün mülki təbəqələş- 
mə, quldarların aqressiv siyasəti, etik ənə- 
nələrin tənəzzülü kimi ziddiyyətlər əksini 
tapmışdır. Faciəyə məişət elementlərinin 

daxil edilməsi E. dramaturgiyasının səciy- 
yəvi xüsusiyyətidir. Həmin elementlərin 
daşıyıcıları təkcə ikinci planda olan obraz- 
lar deyil, eləcə də baş qəhrəmanlar olur, 
Obrazların simalarının kifayət qədər mü- 

rəkkəb intriqa şəraitində açıldığı bəzi son 
əsərləri mifoloyi qəhrəmanların da iştirak 

etməsinə baxmayaraq, məişət dramını xa- 
trladir ("Yelena”, “İfigeniya Tavriddə”, 
“оп”), E.-in əsərləri xor faciələrinin nitq 
dramlarına çevrilməsinin son mərhələsini 
təşkil edir. Onun üçün xorun rolu mühüm 

deyil: xor partiyaları yalnız hadisələrin ge- 
dişatında üzə çıxan lirik düşüncələrdən iba- 
rət olub, əsas ideyanın açılmasına xidmət 

etmir. E.-in ən gözəl bədii priyomlarından 
biri təzadlı baxışların toqquşduğu, müba- 
hisə edən tərəflərin dəlillərində dramatır- 
qun natiqlik təcrübəsinin təsirinin hiss 
olunduğu “nitq yarışmaları”ndan istifadə 

etməsidir. Esxil və Sofokldan fərqli olaraq 
Е.-дә proloqlar və epiloqlar mühüm rol oy- 
nayır. Sofoklla müqayisədə E.-in faciələ- 
rində bütöv kompozisiya, hərəkət vəhdəti 
yoxdur. Təsadüfi hadisələr bəzən süfetin 
gedişini dəyişdirir. E. bəzən faciənin so- 
nunda mürəkkəbləşmiş intriqanı açmaq 
üçün tanrıların müdaxiləsindən də istifadə 
edir. Səhnə şəraitində tanrı obrazı man- 
canaqla endirildiyindən “deus ex machina” 
("maşından tanrı”) adlandırılan həmin bədii 

priyoma dramaturqun bütün son əsərlərində 
bir qayda olaraq rast gəlinir. 

Е.Ап bir sıra əsəri Azərb. dilinə tərcümə 
olunmuş və onlardan bəziləri milli teatrlar. 
da səhnəyə qoyulmuşdur. 
EVRİPOS (Euripos) – Egey dənizində bo- 
ğaz. Evbeya a--nın mərkəzi hissəsini mate- 
rik Yunanıstanından ayırır. Uz. təqr. 8 km, 
ən ensiz yeri 40 m (bu hissədə adanı ma- 
teriklə birləşdirən körpü salınmışdır). Güc- 
lü qabarma-çəkilmələr olur. Xalkis dəniz 
portu E. sahilindədir. 
EVRİPTERİDLƏR (Eurypteroidca), 
xərçəng-əqrəblər,giqantostra- 
kilər - merostomlar sinfinin (Merosto- 
mata) qısabığcıqlar yarımtipindən nəsli 
kəsilmiş su buğumayaqlıları dəstəsi, Or- 

dovik dövründən Perm dövrünədək yaşa- 
mişlar. Bədəni az-çox iyvarıdır, uz. 10-- 
20 3 (bəzilərində 1-1,8 т-әдәк, məs,, Pie- 
rogotus) olmuşdur, bədən ön və arxa (ti- 
kanşəkilli, yaxud iki pərdən ibarət telsonlu) 
hissələrə bölünmüşdür. Prosomda sadə və 
mürəkkəb gözləri, birinci cütü (qısqac- 
şəkilli xeliserlər) sancmaq və ya tutmaq 
üçün 6 cüt ətrafi olmuşdur. 30-a yaxın cinsi 
məlumdur, Yırtıcı idilər, Şortəhər və şirin 

sularda yaşamışlar. E.-in öyrənilməsi bu- 

Şumayaqlıların təkamülünü bilmək üçün 
əhəmiyyətlidir, çünki dəniz mühitindən qu- 
Tuda yaşamağa keçən və buğumayaqlıların 
quruda yaşamasına başlanğıc verən əqrəblər 
Silur dövründə yəqin ki, E.-dən törəmişlər. 
EVRİSTİKA (yun. rüpioxun – axtarıram, 
tapıram) - 1) İlk dəfə Qədim Yunanıstanda 
Sokratın tətbiq etdiyi istiqamətləndirici 
suallar vasitəsilə təlim sistemi, hazırda fəal- 
liq və hazırcavablılığın üzə çıxarılmasına 
istiqamətlənmiş təlim metodu. 2) Nəzəri 
tədqiqatın məntiqi üsulları və metodik. qay- 
dalarının məcmusu: “həqiqəti tapmaq mə- 
harəti", 3) məhsuldar (evristik) yaradıcı 

fəaliyyəti öyrənən elm. 

EVRİTERM HEYVANLAR (erri... = 
yun. therme - isti) — ətraf mühit temp-ru- 
nun xeyli dəyişməsinə dözən heyvanlar. 
Məs,, mülayim qurşaqda yaşayan quru hey- 
vanları. Sfenoterm heyvanlar bunların ək- 
sinədir. 

EVRİTOP ORQANİZMLƏR tevri ... = 
yun. толов - yer) – ən müxtəlif yerlərdə 

yaşayan və geniş ekoloyi diapazonlu canlı- 
lar. АгеаПап, adətən, çox genişdir. Məs, 
adi şam ağacı gillicəli torpaqlarda, təbaşirli 
çıxışlarda, sfaqnumlu bataqlıqlarda, qütb 
dairəsində və çöl zonasının bəzi yerlərində 
bitir. Adi dağsiçanı və adi tarlasiçanı çöl- 

lərdə, tarlalarda, çəmənlərdə, meşə kəna- 
rında və s, yaşayır. Stenotop orqanizmlər 
bunların əksinədir, 

EVROPİUM (lt Europium), Eu- kimyə- 
vi element: elementlərin dövri sisteminin 

Ill qrupunda yerləşir, /anranoidlərə aiddir, 
at. n. 63, atik, 151,964. Təbiətdə iki stabil 

izotopu var: 151Eu (47,8196) və 1595Eu 
(52,199/). Yer qabığında E.-un miqdarı 
kütləcə 1,3:10:4 96-dir. Е.-и 1901 ildə 

fransiz kimyaçısı E. Demarse kəşf etmişdir, 
Avropanın şərəfinə adlandırılmışdır. Ato- 
mün xarici elektron təbəqələrinin konfiqu- 
rasiyası 4175525р6652, Birləşmələrdə oksid- 
ləşmə dərəcəsi əsasən “3, nadir hallarda 
72-dir. E. gümüşü metaldır, kristal qəfəsi 

həcmdə mərkəzləşmiş kubdur, r, 826*С, 
Гулун. 15272С sıxlığı 5244 kq/m). İsti- 

lik neytronlarının tutulmasının en kəsiyi 
45:1026 m2, 



EVSİZLİK 

Digər nadir-torpaq elementləri kimi 
yüksək kimyəvi fəallığı ilə səciyyələnir, 
metallik E. havada tədricən oksidləşir. 

E. Ед О-ӧл metaltermiki reduksiyasın- 
dan, həmçinin EuCİ, ərintisinin elektroli- 
zindən alınır. E. neytron uducusu kimi: 
(nüvə reaktorlarında), birləşmələri lümino- 
for komponentləri kimi (televiziya və lazer: 
texnikasında) tətbiq olunur. Radioaktiv izo- 
toplarından. 155Eu (Т, : 8,59 il) və 155Eu 
(Т,:4,76 il) -defektoskopiyada, /55Eu tib- 
bi diaqnostikada хә 5. isifadə edilir. 
EVSİZLİK - insanın daimi yaşayış yerinin 
olmaması ilə səciyyələnən sosial, hüquqi və 
iqtisadi hadisə. Azərb, Resp.-nın Konstitu- 
siyasına görə (maddə 43), mənzil hüququ 
vətəndaşların əsas hüquqlarına aiddir. Heç 
kəs yaşadığı mənzildən qanunsuz məhrum 
edilə bilməz. Küçə E.-i (evin olmaması, zir- 
zəmilərdə, damlarda, vağzallarda, zibilxa- 
nalarda və s. yaşama), skvotterçilik (hüquqi 
əsaslar olmadan evi ələ keçirmə) və rəsmi 
qeydiyyat olmadan yaşama fərqləndirilir. 
E, qısamüddətli və uzunmüddətli ola bilər. 

Müxtəlif ölkələrin sosial qanunvericiliklə- 
ənləşməsi yaşayış rində E.-in hüquqi müz 

sahəsinə ehtiyac meyarlarından irəli gəlir 
və bu meyarlar hər ölkə üçün özünəməx- 
susdur. Ayrıca insanın, yaxud ailənin və- 
ziyyəti kimi E. köçəri xalqların və ya sər- 
gərdan rahib qnıplarının vəziyyətlərindən 
fərqlənir: ikincidə daimi yaşayış yerinin 
olmaması tarixən formalaşmış mədəniy- 

ətin və dini təsəvvürlərin təzahürüdür. 
Bu və ya digər şəkildə E. bütün bəşəriy- 

yət tarixi boyu mövcud olmuşdur. Belə ki, 
evsiz səfillər antik və orta əsrlər Avropa şə- 
hərlərində sosial landşafün mühüm hissəsi 
idi, Erkən sənayeləşmə dövründə kənd һә- 
yat tərzinin dağılması ilə evsizlərin sayı art- 
mağa başlamış və bu da onların hüquqi 
təqibi ilə (damğalanma, sürgün, iş evlərinə 
zorla yerləşdirmə) müşayiət olunmuşdu. 19 
əsrdən evsizlər üçün xeyriyyə sığınacaqları 
və gecələmə yerləri meydana gəldi, 20 əs- 
rin 2-ci yarısından Qərbi Avropada, ABŞ- 
da və digər inkişaf etmiş ölkələrdə evsizlərə 
yardım üzrə dövlət sistemləri yaradıldı 

Е. struktur və fərdi səbəblərlə şərtlənir. 

Siriktür səbəblərə yoxsulluq, işsizlik, əha- 

linin əlçatan yaşayış yeri ilə təmin olunma- 
masi, hərbi və etnik münaqişə zonalarından 
məcburi miqrasiya, iqtisadi miqrasiya, çə- 
tin həyat şəraitində yaşayan şəxslərə qeyri- 
adekvat sosial yardım aiddir. Е. sosial 
sarsıntılar və təbii fəlakətlər zamanı daha 

geniş yayılır. Fərdi səbəblər şəxsi həyat xü- 
susiyyətləri (xəstəliklər, ailə bağlarının 
qırılması, məhkumluq, fırıldaqçılıqla əla- 
qədar olaraq yaşayış yerinin itirilməsi və s.) 
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ilə bağlıdır. Е. halı sosial eksklüziyanın tə- 
zahürüdür: bir çox ölkələrdə evsizlərə qarşı 

ayrı-seçkilik qanunla daimi yaşayış yerinin: 
mövcudluğu ilə əlaqələndirilən hüquq və 

təminatların əlçatmaz olması formasında: 
ifadə olunur. 

E. vəziyyətinin uzun sürməsi halında 
insanlarda əvvəlki sosial əlaqələr zəifləyir, 
cəmiyyətdən ayrılması artır, bir çoxlarında 
alkoqol, yaxud narkotik asılılıq yaranır və 
ya güclənir. Ona görə E.-in profilaktikası 
ilə yanaşı, küçədə qalmış şəxslərə təcili so- 

sial yardım göstərmək böyük əhəmiyyət: 
daşıyır. 21 əsrin əvvəllərində E., əsasən, şə- 
hərlərdə yayılmış haldır, kənd yerlərində 
ona nisbətən az rast gəlinir. 
EVSTATİK TƏRƏDDÜD (yun. соста- 
vnec - sakit, daimi) — Dünya okeanı və 

onunla bağlı dənizlərin səviyyəsinin tədrici 
(“әзп”) tərəddüdü. E.t. ilk dəfə 1888 ildə 

E.Züss tərəfindən öyrənilmişdir. Dəniz və 
okeanlarda sahil xəttinin tərəddüdü əsasən: 
tektonik proseslərin (aralıq okean silsilələri 
sisteminin yaranması və okean dibinin 
aralanması — spredinqi) və sualtı vulkan 
püskürmələrinin təsiri nəticəsində okean 
çökəkliklərinin tutumunun dəyişməsi ilə 

əlaqədardır. Dünya okcanı səviyyəsinin də- 
yişməsinə təsir edən əsas amillərdən biri də 
iqlimdir. Belə ki, Yerin geol. tarixi boyu 
baş vermiş buzlaq epoxalarında (qlyasial- 
larda) okean səviyyəsi xeyli aşağı düşmüş, 
buzlaqarası epoxalarda (interqlyasiallarda) 
isə qalxmışdır. Yerin firlanma sürətinin və 
qütblərinin yerdəyişməsi kimi planetar 
amillərin də E.t.-ün yaranmasında rolu var, 
EVTANAZİYA (yun. cü - yaxşı £ 
Qdvüroç — ölüm) - sağalmaz xəstəlikdən 

əziyyət çəkən insanı və ya heyvanı hə- 
yatdan məhrumetmə təcrübəsi, Hazırda 

." termini müxtəlif mənalarda işlədilir: 
ağır əzab çəkən şəxslərin ölümünün sürət- 

ləndirilməsi: “artıq” insanların həyatdan 
məhrum edilməsi (məs., T-4 proqramı): 

can verənlərə qayğı (məs., hospis): insana 
ölmək imkanı vermək. Heyyanların, o cüm- 
lədən laborator və sahibsiz heyvanların 
zəhərlənib öldürülməsi дә “ 

“Е.” termini ilk dəfə 16 
kon tərəfindən “yüngül 
üçün işlədilmişdir. 

nin iki əsas növü ayırd edilir: pas- 
siv Е. (köməkedici müalicənin tibb işçiləri 
tərəfindən düşünülmüş olaraq dayandırıl- 
ması) və aktiv E. (can verən şəxsə tez və 

əziyyətsiz ölümə səbəb olan dərman prepa- 

ratının yeridilməsi). Bunlarla bərabər, kö- 
nüllü və məcburi E.-nı da ayırd etmək 
lazımdır. Könüllü E, xəstənin xahişinə 
və yaxud qabaqcadan söylədiyi razılığına 

" təyin etmək 

kənin Ali məhkəməsi könüllü E.-m 
hesab etmişdir. 1 aprel 2002 ildən Е. | 
derlandda leqal olmuşdur. E. 2002 ildə Bel. 
çikada leqallaşdırılmışdır. Е. 2003 ildə 200, 
2004 ildə isə 360 xəstə pasiyentin həyatdan 

ayrılmasına kömək etmişdir. 2014 ildə Bel- 
çikada uşaqların E.-sı qanuniləşdirilmişdir.. 
ABŞ-da 1994 ilin noyabrında Oreqon şta- 
tinda (bəzi məhdudiyyətlərlə), 2008 ilin 
noyabrında Vaşinqton ştatında xəstələrə: 
terminal mərhələdə özünü öldürməyin hə- 
yata keçirilməsində tibbi yardımın göstəril- 
məsinə icazə verən qanun qəbul edilmişdir. 
Azərb.-da E.-ni qadağan etmək qanunveri- 

ciliklə möhkəmləndirilmiş və Azərb. СМ.- 

nə əsasən, Е. “iki ilə qədər müddətdə icbari 
əməklə, ya da üç ilə qədər müddətdə azad- 
liqdan məhrumetmə və müəyyən vəzifə tut- 
ma, yaxud belə olmadan üç ilə qədər: 

müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmanı məh- 
rumetmə ilə cəzalandırılır”. Rusiyada E, 
“Rusiya Federasiyasında vətəndaşların sağ- 
lamlığının qorunmasının əsasları haqqında” 
323 Ne-li Federal qanunla qadağan olun- 
muşdur. 

EVTROF BİTKİLƏR, evtroflar - 

torpağın münbitliyinə tələbkar, humusla və 
mineral qidalanma elementləri ilə zəngin 
torpaqlarda yaxşı bitən bitkilər. Bunlardan: 
enliyarpaqlı ağac cinsləri (saplaqlı palıd, 
vələs, göyrüş), kollar (tatar doqquzdon, 
göyəm vəs.), enliyarpaqlı meşə otları (mə- 
ləkoti, əsmə, ballıca), həmçinin qaratorpaq 
çöllərin, münbit çəmənlərin, düzənlik ba- 
taqlıqların (evtrofların) bitkiləri və demək 
olar ki, becərilən bitkilərin hamısı E.b.-ə 
aiddir. Müqayisə et: Oliqotroflar, Mezo- 
tmflar, 
EVTROFİKASİYA (qəd. yun. söçrpoçia 
– yaxşı qidalanma) - su hövzələrinin bio- 
İoii məhsuldarlığının artması prosesi və su- 
tutarların biogen elementlərlə doyması, Е. 
sututarın həm təbii qocalmasının, həm də 
antropogen təsirlərin nəticəsi ola bilər. 
Fosfor və azotun E.-sina səbəb olan asas 
kimyəvi elementlər, bəzi hallarda “hi- 
pertrofizasiya” termini kimi işlədilir. Evtrof 
sututarlar üçün litoral və sublitoral bitkilik, 
plankton bolluğu səciyyəvidir. Balanslaş- 

dirilmayan süni Е. yosunların gur inkişa- 
fina (suyun “çiçəkləməsi”), oksigen de- 
fisitinə (azlığına), balıqların və heyvanların 
qırılmasına səbəb olur. Bu proses sututarın: 

təqlid faktının özüdür. Aristotelə görə, dra- 
matik sənətlərdə E. real iztirabı çatdıra bil- 
məyən element kimi komediyada gülünc 
şəkil alır. Universumun neoplatonçu iyerar- 

xiyasında E. onun ən aşağı — maddi, “yay- 
ğın” (formasız) pillələrinə şamil olunur, 
platonçu-neoplatonçu ənənədə E. heçlik, 
yoxluq deməkdir. Xristian estetikasında tə- 
biətdəki və insandakı E.-yə ikili münasibət 
mövcud idi: neqativ — günahkarlığın və 
xəlq olunmuş gözəlliyin təhrifinin nəticəsi 
kimi: pozitiv – ruhani gözəlliyin “görkəm- 
siz” simada daha aydın təzahür edən sim- 
vol-işarəsi kimi. E. təhazürlərinin xristian 
mədəniyyətində İlahi universuma xas gö- 
zəlliyin üzvi komponentləri kimi başa dü- 
şülməsi ənənəsi Avçusrindən başlayır. 

Nəzəri estetikada E.-yə uzun müddət 
xüsusi diqqət yetirməmişlər. Yalnız hegelçi 
K.Rozenkrans “Eybəcərliyin estetikası” 
(“Asthetik des Нафисһеп”, 1853) adlı fun- 
damental tədqiqatını E.-yə həsr etmişdir. 
Rozenkransa görə, E. gözəlliyin kölgə tə- 
rəfidir. Rozenkrans E.-i müfəssəl təsnif 
edərək onun üç əsas növünü göstərmişdir: 
formasızlıq (amorfluq, asimmetriya, di: 
harmoniya): qeyri-düzgünlük və yanlışlıq: 
defiqurasiya və yaçirkinlik. Əsasını F.Nits- 
şedən götürən postklassik estetikada Е. 
anlayışına münasibət 19 əsr realist incəsə- 
nətində sosial baxımdan neqativ (çox vaxt 
eybəcər) təzahürlərin təsvir edilməsi və 
simvolizmdə E.-in özünəməxsus şəkildə 
estetikləşdirilməsi sayəsində əsaslı surətdə 
dəyişdi. 20 əsrin 1-ci yarısının bədii avan- 
qari təcrübəsinə əsaslanan T.Adorno özü- 
nün “Estetik nəzəriyyə"sində (“Asthetische 
Theorie”, 1970) “dəhşət” anlayışı ilə əlaqə- 
ləndirdiyi E. anlayışına yeni məna verməyə 
çalışdı, İncəsənətdə real iztirabın və ona 
qarşı daxili üsyanın ifadəsi kimi E.-in sosial 
fərəfini xüsusi vurğulayan Adomo 19 əsrin 
sonu — 20 əsr bədii avanqardına xas əsər- 

EYBƏCƏRLİKLƏR,anoma liyal 
teratomorflar- bitki, heyvan və insan 
orqanlarının anormal quruluşu, E.-in ilk 
eksperimentləri E./ofiina Sent-İler tərəfin- 
dən toyuq rüşeymi üzərində aparılmış və 
Е.-4 təbiət hadisələrinə dair təlim kimi ya- 
ratmışdır (“Anatomiyanın fəlsəfəsi", с. 2, 
1822). Ali bitkilərdə E. irsi və qeyri-irsi 
olur. Bitkilərdə Е.ә, əsasən, kök, yar- 

paq, tumurcuq, zoğ, çiçək, çiçəkyanlığı, to- 
xüm vəs. orqanlarda rast gəlinir. E. ən çox 
orqanların və ya bütövlükdə bitkilərin cın 

dünboyluluq və ya giqantizminə, çiçəyin və 
meyvənin anormal inkişafına (proliferasi- 
ya), çiçəyin çoxləçəkliliyinə, “cadugər 

i”nə, vivipariya və s. hallara təsa- 
in toxuma və hüceyrə- 

lərində, həmçinin hüceyrə orqanellərində 
baş verə bilər. E. bitkilərdə faydalı (buğda- 
nin cırtdanboyluluğu, meyvəköklərin gi- 
qanti: јә 6.) və ya zərərli (qarağatda 
çoxləçəklilik vəs.) ola bilər. Onun bəzi for- 

malarından qiymətli bitkilərin yetişdiril- 
məsi məqsədilə seleksiyada istifadə edilir. 
Е. qeyri-adi temp-r, ionlaşdırıcı şüalanma, 
zəhərli maddələr, ətraf mühitin çirklənməsi 
(qurğuşun, arsen və s. birləşmələrlə), ol 
gen çatışmazlığı, osmos təzyiqinin dəyişil- 

məsi, bəzi dərmanların təsiri, eləcə də 
parazitlərlə yoluxma, hibridləşdirmə, zədə- 
lən- mə, xromosomların anomaliyası və s, 
ilə əlaqədar olur. 

HeyvanlardaE.- lentşəkilli qurd- 
larda sormacların sayının azalması və art- 
ması, skoleksin (başcığın) ikiləşməsi, həl- 
qəvi qurdların bədəninin haçalanması, bəzi 
cücülərdə bığcıqların azalması və s. misal 
ola bilər. E.-dən dərmanların biolofi sı- 
naqdan keçirilməsi, kimyəvi maddə və fi- 
ziki amillərin orqanizmə təsirinin öyrə- 
nilməsi üçün istifadə olunur. 

İnsanda bir sıra E. təsvir olunmuş- 
dur, bax İnkişaf qüsurları, Ksifopaqlar, Pi- 
qopaqlar. İnsanda E.-in baş verməsinin 
qarşısının alınma imkanlarını və onların, 
xüsusilə irsi xəstəliklərin (məs., hidrosefali- 
ya,anoftalm, torlu qişanın koloboması, po- 

ОРДА sürət hafizəsinin 
növü, cismin hiss üzvlərinə təsiri kəsil 

Sönra önün aydın əyani surətinin 
canlandırılması imkanı, E. görmə апаһа- 
Torunda oyanmanın müəyyən vaxt davam 
etməsinin nəticəsidir, 2)kriminalisti- 
kada, predmellərinhiss orqanına öz tə- 

i dayandırması ilə onların parlaq və 
görünən obrazlarının saxlanmasında ifadə 
olunan obraz yaddaşının bir növü. E.-ə ma- 
likolan insan qavradığı predmetləri öz yad- 
daşında yenidən canlandırmır, onları sanki 
görməkdə davam edir. Bu da həmin insana 
dindirmə zamanı yaddaşında olanları tam 
canlandırmağa imkan verir. 
EYDOS (yun. бос, lat. foma) - qədim 
yunan fəlsəfəsində termin. Fəlsəfəyəqədər- 
ki (Homerdən başlayaraq), xüsusilə sokra- 
taqədərki dövrdə E. xarici “görünüş”, “ob- 
raz” mənasında işlənirdi. Artıq e.ə. 5 əsrdə 
E--un təsnifat vahidi kimi “növ”ə yaxın 
mənasına rast gəlinir. Demokritdə E 
“atom”u ifadə edir. Platonda isə "idey 
Termininin sinonimidir. Aristotel E.-u mad- 
di substratdan ayrılmaz “forma” mənasında 
işlədir. Onun məntiq və biol.-sındı E. 
“cins”ə (yövoç) tabe olan təsnifat vahidi — 

“növ”dür (specics). Orta platonizmdə sin- 

tez aparılmışdır: Platondakı E.-ideyalar 

“Allahın fikirləri", Aristoteldəki E.-forma- 
lar isə ideyanın materiyada təzahürləri kimi 
xarakterizə olunur. Е. Husserlin fenomeno- 
logiyasında E. xalis mahiyyət və intellek- 
tual intuisiyanın obyektidir. 
EYDSVÖLL KONSTİTUSİYASI (1814) – 
Eydsvoll ş.-ndə mayın 17-də Müəssislər 
Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş Norveç 
konstitusiyası. Norveçin İsveçə birləşdi- 
rilməsi planlarına qarşı genişlənən milli 
azadlıq hərəkatı şəraitində qəbul olunmuş 
Ek. Norveçi azad və müstəqil dövlət, bir- 
başa seçki yolu ilə seçilən srorfinqi isə ali 
nümayəndəli orqan elan edirdi. Lakin stor- 

tinqə seçkilər yüksək seçki senzi (yaş, 
əmlak və oturaqlıq) əsasında aparılırdı. Qa- 
nunvericilik və maliyyə sahəsində stortinqə 
geniş səlahiyyətlər verilirdi. Ölkənin idarə 
olunmasında icraedici hakimiyyət, müda- 
Һә, xarici siyasət, qanunvericiliyə nəzarət 
krala həvalə edilsə də, bir sıra hüquq və 
azadlıqlar (söz, mətbuat, sahibkarlıq, şəxsiy- 
yətin toxunulmazlığı və s.) elan olunurdu. 
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EYFEL 

İsveç-Norveç müharibəsində (1814) 
məğlubiyyətə uğradıqdan sonra Norveç İs- 
veçlə uniyaya (бах /sveç-Norveç uniyası 
(1814-1905)) razılıq verməyə məcbur ol- 
du. İsveç müvafiq düzəlişlərlə E.k.-nı qəbul 
etməyi öhdəsinə götürdü. Krala veto qoy- 
maq hüququ verilsə də, stortinqin 3 çağırışı 
ilə qəbul olunmuş qərar kralın iki dəfə veto: 
qoymasını baxmayaraq, qüvvəyə minə bi- 
lərdi. Bu da norveçlilərə uniya çərçivəsində 

geniş daxili müstəqilliklərini saxlamağa 
imkan verdi. 1905 ildə İsveçlə uniya ləğv 
edildi. Bəzi düzəliş və əlavələrlə (1905, 

1936, 1946 vəs. illərdə) E.k. Norveçdə indi 
də qüvvədədir. Mayın 17-i Norveçdə Müs- 
təqillik günü kimi qeyd olunur 
EYFEL (Eiffel) Aleksandr Qustav ( 

28.12.1923, Paris) 
Metal konstruksiyalar 

dan geniş istifadə edərək bir sıra kömülə: 

(əş 
" 2 

1832, Diion fransız 
inşaat mühəndisi 

rin (Portuqaliyada 
Doru çayı üzərin: 

60 т olan körpü 

sada Тгбу 
zərindəki 

la rəsədxana üçün firlanan günbəzin və 5. 
işdir. Panama ka. 

Yorkdakı “Azad: 

lir karkasının hazırlan: 
alının tikintisində, Nyu 

ak etmişdir. 1889 ildə E.-ir 

д ilə Parisdə sərgi üçün tikilmiş 

Е. özü onu “300 n-lik 
d dünya şöhrəti qazandır. 

00 ildən sonra, əsasən, aero: 

EYFEL QÜLLƏSİ 
əlaqədar in: 

Paris ümumdünya 

edilmiş qüllə, 19 

biri. Fransanın rəmzi kimi məşhurdur 

disi А.О.Еј/е/т 
1 inin giriş tağı qismində 

lir, 1930 ildə Nyu-Yorkda Kraysler 
aysler” kor 

lin kütləsi 10 min и, hünd. 

rrasiyasının bi: 
asr, hünd. 319,4 m) ucaldılanadək dün: 

olmuşdur, 18 min 

vetal hissədən, onla hası 

( mln. pərçim və qadaqdan (iri 
ј mix şəklində bərkidici detal) istifadə 

ı vaxtında başa 

ması üçün (1887 il yanv 28-də baş: 
miş, 1889 31-də tamamlan: 

bir-birinə geydirilmiş hissələrdən 

Eyfel qülləsi 

istifadə olunmuş, pərçimlərin çox hissəsi 
əvvəlcədən bərkidilmişdi. Tirlərin çəkisinin 
3 t-dan az olması metal hissələrin lazımi 
hünd.-ə qaldırılmasını asanlaşdırırdı. Ti- 
kint 
konstrüksiyanın hünd.-ü artdıqda isə re 
lərlə hərəkət edən mobil kranlar tətbiq 

Qüllədəki ilk liftlər hidravlik 
şləyirdi. Qüllənin ş. və q. da- 

yaqlarında "Fives-Lill” şirkətinin 1899 ildə 

işlərinin əvvəlində hündür kranlar, 

olunmu, 
nasoslarla 

quraşdırdığı indiyədək istifadə olunan 
liftlər 1983 ildən elektrik mühərfiki ilə 
təchiz edilmişdir (hidravlik nasoslar saxla- 
nilir və ziyarətçilərə nümayiş etdirilir). Qül- 
lənin ikinci və üçüncü mərtəbələri arasında 
bir-birini tarazlaşdıran ikikabinəli lift iş- 

di. Bu qaldırıcı qurğu 1983 ildə 4 kabi. 
nədən ibarət “Otis” markalı elektrik lifti ilə 
əvəzləndi. 

Eq.-nin açılış mərasimində 10 min qaz 
işıqlandırma fənərindən və iki proyektor- 

dan istifadə edilmişdi. Qüllənin son ucunda 

quraşdırılmış mayak mavi, ağ və qırmızı 
əri) işıqlar 

saçırdı. 1900 ildə qüllə ilk dəfə olaraq elek- 

trik lampaları ilə bəzədildi. 1898 ildə Elen 

Dükrete E.q. ilə Panteon arasında (4 m 
məsafə) ilk teleqraf seansı keçirmişdi. 1903 
ildə simsiz teleqraf sahəsinin pioneri olan 

rəngli (Fransa bayrağının rəng 

gen. Ferrye sınaqlar üçün E.q.-dən istifadə 
etmişdi. 1906 ildən qüllədə radiostansiya 
yerləşir. 1925 ildə oradan TV siqnalının 
retranslyasiyasına ilk cəhdlər göstərilmiş, 
1935 ildən isə E.q.-dən müntəzəm olaraq 
TV proqramları yayımlanmışdır. TV ante- 
nası quraşdırıldıqdan (1957) sonra E.q.-nin 
hünd. 320,75 m-ə çatmışdır. E.q. hər yeddi 
ildən bir 60 ( boya ilə rənglənir. 

Eq, dörd səviyyəyə ayrılır: aşağı (yer- 
üstü) hissə: birinci mərtəbə (57 m), ikinci 
mərtəbə (115 m) və üçüncü mərtəbə (276 
m), Ziyarətçilər üçün açıq olan hissələr də 

n olaraq bu yüksəkliklərdə yerləşir. 
1 mərtəbə 57 m hünd--də tağ qübbəsi 

(tağ-tavan) ilə birləşən dörd sütundan iba- 
rətdir. Qübbənin üstündə kvadratşəkilli bi- 
rinci platforma, onun üzərində isə yenə də 
tağ-tavanla birləşmiş dördsütunlu pirami- 
da-qüllə, piramida-qüllədən yuxarıda ikinci 
və üçüncü platforma yerləşir. Qülləyə pillə- 
kənlər (1792 pillə) və liftlə qalxmaq olur. 
Eq.-ndə onun tarixini əks etdirən sərgi, res- 
toranlar var, 

EL MƏRTƏBƏSİ (AFR-də Eyfel d- 

na görə) – Devon sisteminin orta şöbəsinin 

alt mərtəbəsi. 1848 ildə Belçika geoloqu 
A.Dümon tərəfindən Eyfel dağ massivində 

(Reyn çayının sol sahilində) ayrılmışdır. 

EYXFELD 

Əhəngdaşı, kvarslı qumdaşı və mergelli 
şistlərdən ibarətdir. Xarakter faunası mər- 
canlar. çiyinayaqlılar, molyusklar, xərçəng- 
kimilər, balıqlar və s.-dir. E.m.-nin çö- 
üntüləri Afrika və Amerikada, Rusiyada, 
Şərqi Avropa platformasında, Qərbi Sibir, 
Ural və Altayda, Orta Asiyada, Azərb.-da 
(Nax. MR) var, 
EYFORİYA (yun. surnoptd: hərfi məna- 
sı = məhsuldar, bəhrəli) — obyektiv vəziy- 
yətə uyğun olmayan yüksək sevinc əh- 
yali-ruhiyyəsi, məmnunluq hissi, rifah halı. 
E.-lr adamlarda ətraf mühitin optimist- 

cəsinə qiymətləndirilməsi üstünlük təşkil 

edir, onlarda əks affektlər itir. E.-ya sürətli 
fikir axını, obrazlı fantaziyalara meyillilik, 
aktiv, lakin az faydalı yaradıcılıq arzusu ilə 
yanaşı, güclü həvəsin oyanması, habelə 
psixi proseslərin zəifləməsi, passivlik, əz- 
ginlik də xarakterikdir. Bir sıra hallarda E, 

alkoqolun, az dozada morfinin və bir sıra 
narkotiklərin təsiri ilə, eləcə də oksigen ça- 
uşmazlığı, bəzi somatik xəstəliklər fonunda 
əmələ gəlir. 
EYGEN Manfred (d. 9.5.1927, Bohum, 
Almaniya) - fiziki kimya sahəsində alman 
alimi, Nobel mükafatı İaurcatı (1967, 

К.С.К.Хотју və C.Porter ilə birlikdə), 
Göttingen Un-tini 
bitirmişdir. 1951 
53 illərdə orada, 

1953 ildən Göttin- 
gendəki Maks 
Plank ad. Cəmiy- 
yətin Fiziki Kimya 
İn-tunda (1964 il- 
dən direktor) işlə- 
mişdir. Əsas tədqi- 

qatları işləyib ha- 
zırladığı kimyəvi r. aksasiya spektromet- 
riya metodları ilə ifratsürətli kimyəvi 

reaksiyaların öyrənilməsinə həsr olunmuş- 
dur, Sulu məhlulda hidrogen və hidroksil 

ionlarının turşu- əsas indikatorları ilə rea- 

ksiyalarının ki-netikasını temp-r sıçrayışı 
metodu ilə tədqiq etmişdir. Zəif elektrolit 
məhlullarda sürətli reaksiyaların öyrənil- 
məsi üçün elektrolitlərin dissosiasiya dərə- 

cəsini yüksəldən güclü elektrik sahəsinin 
tətbiqinə əsaslanan metod təklif etmişdir. 

E.-in sistemin periodik həyəcanlanma- 
sından istifadə etməklə işləyib hazırladığı 
metodların tətbiqi sayəsində elektrolitlərin 
sulu məhlullarında ion cütlərinin yaranması 

və ionların desolvatlaşması, protonun da- 
sınma reaksiyaları, hidrogen rabitələrin ya- 
fünması hesabına karbon turşularının as- 
sosiasiyasının kinetikası və s. haqqında mə- 
lumatlar alınmışdır. Fermentativ kataliz, 
"formasiyanın ötürülmə mexanizmi və mo- 

Eyheydzi məbədinin əsas tikilisi 

lekulyar biologiyanın digər məsələlərini 
öyrənmişdir. 
EYHAM – l)ədəbiyyatda, məqsədli 
şəkildə işlənən ikibaşlı söz, incə işarə, 
2)dilçilikdə, nitqdə sabit birləşmələ- 
rin, məşhur ifadələrin tərkibindəki bütün 
vahidlərdən deyil, yalnız bir neçəsindən is- 
tifadə edilməsindən ibarət üslubi qayda, 
Məs, hələ ağ kürkə bürün, yazda yaşıl don 
da geyərsən, qoradan halva yeyərsən və s 
EYHEYƏZİ - Yaponiyada Soro-syu mək- 
təbinin başlıca məbədi. Fukui prefekturası- 
nin Yoşida əyalətində, Fukui ş.-ndən 16 kn 
€.-ş--də, sidr meşəsinin içərisində yerləşir. 
1244 ildə dzen ustadı Dogen tərəfindən inşa 
edilmişdir. Ümumi sahəsi 330 kmz-dir. 
Müxtəlifölçülü 70 tikilidən ibarətdir. Ən 
mühüm tikililəri darvaza (sanmon), vəz zalı 

(hatto), zəng qülləsi (şoro) və s.-dir. Zəng 

qülləsi (1327) Yaponiyanın mühüm mədəni 
abidələri siyahısında yer almışdır. Е. ən 
mühüm üzen məbədi hesab olunur. Hazırda 
orada məskunlaşmış 200 rahib dzen bud- 
dizminin başlıca meditativ təcrübəsi olan 

dzadzenlə məşğuldur. E. Yaponiyanın mü- 
hüm turizm mərkəzlərindən biridir. 
EYXFELD İohan Hansoviç (25.1.1893, 
Estoniya, Payde ş. — 1989) – rus botaniki 
və aqronomu. Estoniya SSR EA-nın prezi- 
denti (1950 ildən). V.İ.Lenin ad. ÜİKTEA- 
nın akad--i (1935), SSRİ EA-nın m.üz- 
уб (1953). Estoniya SSR EA-nın akad.-i 
(1946). Estoniya SSR əməkdar elm xadimi 

(1963), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1953). 
Dövlət mükafatı laureatı (1942). N.İ.Vayi- 
lovün tələbəsi, Qütb bitkiçiliyi və əkinçiliyi 

sahəsində mütəxəssis. Petroqrad Kənd Tə- 

n görünüş 

sərrüfatı İn-tunu bitirdikdən sonra (1923) 

Ümumittifaq Bitkiçilik İn-tunun (1930 ilə: 

dək Ümumittifaq Tətbiqi Botanika və Yeni 
Bitkilər İn-tu) Qütb şöbəsinin direktoru, 

1940-51 illərdə q 
yenə də bu in-tun 5 
direktonu (Lenin 
qrad), Rəyasət Не 
yəti nəzdində Şi “r 
malın Ҝл. məsə: 

tələri üzrə komis- = 
siyasının sədri, Es. 

toniya SSR. Ali 
Soveti Rəyasət 

Heyətinin 
(1958-61) olmuşdur. 

sədri 

Elmi tədqiqatları 
Kola у.-а.-пип və Kareliya MR-nın şm 

hissəsinin sərt iqlim şəraitində k.t. bit 
kilərinin əkilməsinə, orada tərəvəz və yem 

bazası yaradılmasına həsr edilmişdir. Uc 

qar Şimal bölgəsi üçün tezyetişən xüsusi 
bitkilərin seleksiyası, Xibin dağ süxurlar: 

nın mineral gübrə kimi tətbiqi imkanlarının 
öyrənilməsi də onun tədqiqatları sırasında 

dir. Eyni zamanda Skandinaviyanın çöl bii 

kilərinin təsvirini vermiş- dir. E. SSRİ Ali 
Sovetinin (4-7 çağırış), Estonya SSR Ali 

Sovetinin (3-5 çağırış) deputatı olmuş, 6 
dəfə Lenin ordeni, Oktyabr İnqilabı ordeni 
2 dəfə “Qirmizi Əmək Bayrağı” ordeni 

“Şərəf nişanı” ordeni və medallarla təltif 

edilmişdir. 
Əsərləri: Селеҝиин y поларного kpyra. 

“Труды. по прикладнон ботанике н селекини 
1925, т. 14, вып. 5, Кулыгурныс пастбили и vero 
селеҝини пастбипуных трав. в Скандинавин 
1929 (Изаестиҝ по c,-x опытидму делу Леннит 



exoil oönacrıı вып. 10), Проблема земледелин на. 
краһисм Cenepe. “Советски Север", 1931, AR $: 
Бораба sa краһина cesep. . İL, 1933, Оснонныса- 
дами селахохозиистаеинои науҝи и ƏCCP в облас- 
ти лемледелин (Реномс), в xt: pöllümağanduslik- 
sessioon. 16-18 iaanuarini, 1947. СелыҝохозмАст- 

веинан сессин 13-18 инвари 1947 г., Тапы, 1947, 

тр: 212-14: Созланис летиси ҝормовоп базы длх 
Иовестик Axu, nüyk Латвиб- 
2 (91), Опыт солданиж долго- 

“Вестиик селһско- 

молоҹного скота, 
exoli ССР" 195 

ни в Әстони her пас 
xöniferneimoli науҝи", 1956, ХЕ2. 
EYXM. Eichmann) Karl Adolf (19.3. 
1906, Almaniy: oolingen – 1.6.1962, 

İsrail, Ramlə ş,) — alman-faşist hərbi ca- 
nisi. 1934 ildən Baş imperiya təhlükəsizlik 
idarəsində xidmət etmişdir. İkinci dünya 
müharibəsində Avropanın yəhudi əha- 
lisinin cismən məhv edilməsi planlarının 
hazırlanması və həyata keçirilməsinin təş- 
kilatçılarından biridir. Faşist Almaniyası 
darmadağın edildikdən sonra Argentinaya 
qaçmış, 1960 ildə İsrail agentləri tərəfin- 
dən ələ keçirilmiş, Qüds ş.-ndə ölüm cə- 
zasına məhkum edilmiş, Ramlə ş.-ndə 
edam olunmuşdur. 
EYXVALD Eduard İvanoviç, Karl Eduard 

(15:7.1795, Yelqava, indiki Latviya 
16.11.1876, Peterburq) - rus təbiətşünası, 
Peterburq EA-nın m. üzvü (1826). 1814: 

17 illərdə Berlin Un-tində tibb və təbiyyat 

elmlərini öyrənmişdir. 1819 ildə Rusiyaya 
qayıtmış və Dempt (1821 ildən), Kazan 
(1823 ildən), Vilnüs (1829 ildən) un-tlə- 

rinin və Peterburqdakı Tibbi-cərrahiyyə 
Akademiyasının prof.-u olmuşdur: 1839 
55 illərdə Peterburq Dağ-mədən İn-tunda 

paleontologiya kursu üzrə mühazirə oxu- 
muşdur. İşləri mineralogiya, geologiya, 
paleontologiya, heyvan və bitkilərin siste- 
matikası üzrədir. 1825-26 illərdə Xəzər də- 

nizi və Qafqaza, 1829 ildə isə Rusiyanın 
c.-q.-inə səyahət etmiş və səyahət material- 
ları əsasında yeni əsərlər nəşr etdirmişdir, 
eləcə də olduğu r-nların coğrafiyası üzrə 
məlumatlar vermişdir. 1829-31 illərdə 3 

cildlik "Spesialnaya zoologiya” kitabının 
nəşri ilə o, heyvanlar aləmi barədə öz siste- 
mini təklif etmişdir. Mineralogiya, geolo- 
giya və rus dilində paleontologiya üzrə 
dərsliklərin müəllifi olmuşdur. 1860-68 il- 

lərdə E.-ın " Paleontologiya Rossii” adlı 4- 

cildlik monoqrafiyası çıxmışdır. 
/. Pağxos B.E. Русскис биологи-звод- 

иионисты до Дарвина, r, 2. М.-Д. 1951, səh, 321-389, 
EYKEN (ЕисКеп) Rudolf(5.1.1846, Prus- 
siyanın Aurix ş. – 15.9.1926, indiki Alma- 
niyanın Yena ş.) — alman idealist filosofu. 
Nobel mükafatı laureatı (1908) İ.Q.Für- 

fenin davamçısı, “ruhun metafizikası” kon- 
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sepsiyasının bani- 

si, Bazeldə (1871 
ildən) və Yenada 
(1874 ildən) fəlsəfə 
prof:-u. Pozitiv-na- 
turalist dünyagö- 
rüşün əleyhinə ol- 

muş, idealist meta- 
fizikanın dirçəldil- 

məsi ideyası ilə . 
çıxış etmişdir. Mənəvi dünyanın əbədilik 
və хәһ- dətini, mütləq mənası və dəyərini 

təsdiqləyən E. onun yalnız psixoloyi hadisə: 
deyil, həm də əbədi dəyər olaraq dərkinin 
“nooloyi” (yun. убос – zəka, ruh) meto- 
dunu inkişaf etdirmişdir. E. yeni dini həyat 

sisteminin yaradılmasına çağırır və onun 
mərkəzində yetkin şəxsiyyəti təsəvvür edir- 
di. 0, mənəvi həyatın əxlaqi başlanğıc üzə- 
rində qurulduğunu düşünürdü. Lakin dinə 
mənəvi həyatın mütləq əsası kimi yanaşa- 
raq, onun tarixi formalarını tənqid edir, kil- 
səyə mənfi münasibət bəsləyirdi. 
EYKMAN (Ејјктап) Xristian (11.8.1858, 
Neykerk, Gelderland – 5.11.1930, Utrext) – 

Niderland bakterioloqu və həkim, No- 

bel mükafatı laureatı (1929, F.Hopkinslə: 
birlikdə). Amster- 
dam Un-tini bitir- 
mişdir (tibb dok- 

toru, 1883), Ber- 

lində R.Koxun ya- 
nında təcrübə keç- 

mişdir. 1886 ildən 
İndoneziyada hərbi 

həkim, 1888 ildən 

Cakartada Batava 

patologiya labora- 
toriyasının direktoru, 1898-1928 illərdə Ut- 

rext Un-tində (Niderland) gigiyena ргоб-и 
olmuşdur. Əsas əsərləri vitaminologiya 
üzrədir. Виг га xəstəliklərin mənbəyi kimi 
vitamin çatışmazlığı faktını kəşf etmişdir. 
EYKONAL (yun. cixdy - xəyal) (həndəsi 

optikada) — ixtiyari iki nöqtə arasındakı işıq 
şüasının optik yolunun uz.-nu təyin edən 
funksiya, nöqtələrdən biri (4) cisimlərin 
(obyektlərin) fəzasına, digəri (47) xəyal- 
ların (bax Oprik xəyal) fəzasına aiddir. 
Parametrlərin seçilməsindən asılı olaraq, 
aşağıdakı E.-ları fərqləndirirlər: nöqtəvi 
E. və ya Hamilton Е.-1 (4 və 47 nöqtələri 
x, y, zş x, yi z"koordinatlarından asılı olan 
Hamilton xarakteristik funksiyası), Brun- 

sun bucaq E.-ı (şüanın hı, v: H/ vi bucaq 
əmsalları funksiyası): Şvartsşildin daha 
mürəkkəb E.-ı və s, E.-ı müəyyən pa- 
rametrlər üzrə diferensiallayaraq, onu optik 
sistemlərin hesablamalarında tətbiq et- 
məklə, əsas oprik sistemlərin aberrasiya- 

edilir. ı 
EYLER (Fuler) Leonard (4 (1 
Bazel, İsveçrə — 7 (18). 9. 1783, 
– riyaziyyatçı, mexanik, fizik və as 
Kasıb keşiş Paul Eylerin ailəsində 
olmuşdur, İlk təh- 

ilini atasından al- 
miş, Bazel Ün-tini 
bitirmişdir (orada 
İ.Bernillinin ti, 
ziyyatdan mühazi- 
rələrini dinləmiş- 
dir (1720-24)). 

1726 ilin axı- 
rında Peterburq 

EA-na dəvət olun- Б 
muş və 1727 ilin mayında Peterburqa 
gəlmişdir. E. 14 ilə 80-ə yaxın elmi iş ha- 
zırlamış və 50-dən çoxu nəşr olunmuşdur, 
O, Peterburqda rus dilini öyrənmiş, EA-nın 
fəaliyyətinin bir çox sahələrində iştirak 
etmiş, mühazirələr oxumuş, müxtəlif tex- 
niki ekspertizalara qatılmış, Rusiyanın 
xəritələrinin tərtibi üzərində işləmiş, sadə 
dildə “Hesab dərsliyi”ni yazmışdır (alm, 
nəşr, 1738-40, гиз tərc. 1740, c.1-2). Pe- 
terburq EA-nın xüsusi tapşırığı ilə gəmiqa- 
yirma və gəmiidarəetmə nəzəriyyəsinə dair 
“Dənizçilik elmi” kitabını nəşrə hazırlamış- 
dir (1749, с.1–2), 

Prussiya kralı 11 Fridrixin dəvəti ilə Вег- 
linə köçmüş (1741) və Berlin EA riyaziyyat 
şöbəsinin direktoru olmuşdur, oranın ilk 
prezidenti P.L.Mopertüinin vəfatından son- 
ra bir neçə il (1759 ildən) faktiki olaraq 

akademiyaya rəhbərlik etmişdir. Berlində: 

yaşadığı 25 il ərzində bir neçəsi irihəcmli 
monoqrafiya olmaqla, 300-ə yaxın əsər 
yazmışdır. Berlində olduğu dövrdə E. Pe- 
terburq EA fəxri üzvü adını qorumuş, bu 
məqsədlə daim intensiv fəaliyyət göstər- 
mişdi. O, geniş elmi dairələrlə və o cümlə- 
dən yüksək qiymətləndirdiyi M.V.Lomo- 
nosovla məktublaşırdı. 

Е. rus riyaziyyatçılarının hazırlanma- 
sında fəal iştirak edirdi, Berlinə onun 
rəhbərliyi altında işləmək üçün S.K.Ko- 
telnikov, S.Y.Rumovski, M.Sofronov (gə- 
ləcək akademiklər) göndərilmişdilər. 1766 
ildə ailəsi ilə birlikdə Peterburqa qayıtmış- 

dir. Səhhətinə və yaşına baxmayaraq, öm- 
rünün axırına qədər səmərəli işləmişdir. 17 
İl ərzində Peterburqda 400-ə yaxın elmi 
əsər və bir neçə iri kitab yazmışdır. E. 1776 

alış asian am R əə ии 
итәт инин 

musiqi nəzəriyyəsi, maşınlar nəzəriyyəsi, 
ballistika, dənizçilik elmi, sığorta və s. sa- 
hələrə aiddir. E.-in işlərinin 3/5-ü riyaziy- 
yatı, qalan 2/5-si isə əsasən onun tətbiqinə 
aiddir. E. özünün və b.-ları ilə bərabər al- 
dığı nəticələri “Mexanika və ya analitik 
ifadə olunan hərəkət haqqında elm” (1736, 
1-2 с.), “Analizə giriş” (1748, 1-2 с.), 

Diferensial hesabı” (1755), “Bərk cismin 
hərəkət nəzəriyyəsi” (1765), “Universal 
hesab” (1768-69, 1-2 c.), “İnteqral hesabı” 

(1768-70, 3 с., 1794, 4 с.) vəs. klassik mo- 
noqrafiyalarında sistemləşdirmişdir. Mono- 
qrafiyalarının çoxunun məzmunu sonralar 
ali və qismən orta məktəblərin tədris dərs- 
liklərinə daxil edilmişdir. E.-in yalnız bəzi 
teoremləri, metodları və düsturları ədəbiy- 
yatda onun adı ilə gedir, məs.: Eyler bucaq- 
ları, Eyler düsturları, Eyler ədədi, Eyler 
ədədləri (riyaziyyatda), Eyler əvəzlə- 

mələri, Eyler funksiyası, Eyler xarakteristi- 
kası, Eyler inteqralları, Eyler sabiti, Eyler 

tənliyi, Eyler tənlikləri (hidromexanikada), 
Eyler sınıq xətlər üsulu, Eyler-Makloren 
düsturu), 

“Mexanika"da ilk dəfə Е. nöqtənin di- 
namikasını riyazi analiz vasitəsilə izah et- 
mişdir. Bu, əsərin 1-ci cildində boşluqda 
olduğu kimi, həmçinin müqavimətə malik 
mühitdə müxtəlif qüvvələrin təsiri altında 
nöqtənin sərbəst hərəkətinə, 2-ci cilddə 
nöqtənin verilmiş xətt boyunca və ya veril- 

miş səth üzrə hərəkətinə baxılmışdır: mər- 
kəzi qüvvələrin təsiri altında nöqtənin 
hərəkətini təsvir edən fəsil göy mexanikası- 
nın inkişafı üçün çox əhəmiyyətli idi. “Bərk 
cismin hərəkət nəzəriyyəsində” bərk cismin 
kinematikası və dinamikasını işləyib hazır- 
lamiş, sabit nöqtə ətrafında onun hərəkəti- 
nin tənliklərini vermiş və bununla da gi- 
roskoplar nəzəriyyəsinin əsasını qoymuş- 
dür, Özünün gəmi nəzəriyyəsində dayanıq- 
lq nəzəriyyəsini xeyli zənginləşdirmişdir. 

E--in göy mexanikasında (məs., Ay hərəkə- 
"inin nəzəriyyəsində), bütöv mühitlər me- 

yazi analizin işlənib hazırlanması olmuş- 
dur, O, bir neçə riyazi fənnin əsasını 

qoymuşdur (bunlar İ.Nyutonun, Q.V.Leyb- 
nitsin, Y. və İ.Bermullinin hesablamalarında 
yalnız başlanğıc şəklində olmuş, ya da heç 

TTASildə başlanmış geniş işlər silsiləsini E. 
riyazi fizikaya: simin, plastinkanın, mem- 
branın və s, rəqsləri məsələlərinə həsr et- 
mişdir. Bütün bu tədqiqatlar diferensial 
tənliklər nəzəriyyəsinin, analizdə yaxınlaş- 
ma üsullarının, xüsusi funksiyaların, dife- 
rensial həndəsənin və s.-nin inkişafı üçün 
təkan verdi, 

Riyaziyyatçı kimi E.-in əsas məqsədi ri- 

olmamışdı). Məs., ilk dəfə Е. kompleks ar- 
qumentin funksiyalarını daxil etmiş (“Ana- 
lizə giriş", 1c.) və kompleks dəyişənin əsas 
elementar funksiyalarının xüsusiyyətlərini 
öyrənmişdir (üstlü, loqarifmik və triqono- 
metrik funksiyalar): xüsusi halda o, tri- 
qonometrik funksiyaları üstlü funksiyalar 
ilə əlaqələndirən düsturları çıxarıb. E.-in bu 
istiqamətdə işləri kompleks dəyişənli funk- 
siyalar nəzəriyyəsinin əsasını qoyub. 

Е. “Maksimum və ya minimum xüsu- 
siyyətə malik olan əyri xətlərin tapılması 
üsulu...” əsərində izah edilmiş variasiya 
hesabının yaradıcısı olmuşdur (1744), 

VLaqraniın işlərindən sonra E. variasiya 
hesabının inkişafını “İnteqral hesabı”nda 
və bir sıra məqalələrdə davam etdirib. Е. 
sərbəst fənn kimi adi diferensial tənliklər 
nəzəriyyəsini yaratmış və xüsusi törəməli 
tənliklər nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşdur. 
Bü sahədə onun çoxsaylı kəşfləri var: sabit 
əmsallı xətti tənliklərin klassik həlli üsulu, 
ixtiyari sabitlərin variasiya üsulu, Rikkati 

tənliyinin əsas xüsusiyyətlərinin təyini, 
sonsuz sıraların vasitəsilə dəyişən əmsallı 
xətti tənliklərin inteqrallanması, xüsusi həl- 
lərin kriteriyaları, inteqrallayıcı vuruğun 
nəzəriyyəsi, xüsusi törəməli tənliklərin 
müxtəlif təqribi üsullarla və bir sıra yollarla 

həlli. Bu nəticələrin əsas hissəsini E. özü- 
nün “İnteqral hesabı”nda toplamışdır. 

Е. həmçinin diferensial və inteqral he- 
sabını da sözün dar mənasında zənginləş- 
dirmişdi (məs., dəyişənləri əvəzetmə nə- 
zəriyyəsi, bircins funksiyalar teoremi, iki- - 

mişdir: bununla da E. 19-cu əsrin sonunda 
20-ci əsrin əvvəllərində: yaradılmış dağılan 
sıraların müasir: dürüst nəzəriyyəsi ideyala- 
rini: qabaqcadan düşünmüşdür. Bundan 
başqa sıralar nəzəriyyəsində çox sayda 
konkret nəticələr almışdır. 0, Eyler-Mak- 
loren adlanan cəmləmə düsturunu kəşf et-i 
miş, onun adını daşıyan sıralar çevrilməsini 
irəli sürmüş, çoxsaylı sıraların cəmini 
müəyyənləşdirmiş və sıraların yeni mühüm 
tiplərini riyaziyyata gətirmişdir (məs., tri- 
qonometrik sıralar): kəsilməz kəsrlər nə- 
zəriyyəsi və digər sonsuz proseslərə aid 
tədqiqatlar da E.-ə məxsusdur, 

E. xüsusi funksiyalar nəzəriyyəsinin ba- 
nisidir. İlk dəfə sinus və kosinusa dairədə 
parçalar yox, funksiyalar kimi baxmışdı. О, 
elementar funksiyaların sonsuz sıraları və 

hasillərə klassik ayrılışlarını almışdı. E.-in 
işlərində qamma:funksiyanın nəzəriyyəsi 
yaradılmışdır. O, elliptik inteqralların, hi- 

perbolik və silindrik funksiyaların, dzet 
funksiyaların, bəzi teta-funksiyaların, in- 
teqral loqarifmi və xüsusi çoxhədlilərin 
mühüm siniflərinin xüsusiyyətlərini tədqiq 
etmişdir. Ədədlərin toplananlara ayrılması 
və sadə ədədlər nəzəriyyəsinə aid işlərində 
E. ilkdəfə analiz metodlarından istifadə et- 
miş və bununla da ədədlərin analitik nəzə- 
riyyəsinin yaradıcısı olmuşdur. O cümlədən 
dzeta-funksiyanı daxil etmiş və sadə ədəd- 
ləri bütün natural ədədlərlə əlaqələndirən 

Е. eyniliyini isbat etmişdir. 
E.-in riyaziyyatın digər sahələrində də 

xidməti çoxdur. Cəbrdə yüksək dərəcəli 
kökaltı tənliklərin və ikiməchullu tənliklə- 

rin həlli, həmçinin dörd kvadrat haqqında 
Е. eyniliyi ona məxsusdur. E. analitik hən- 

dasəni, xüsusilə də ikitərtibli səth nəzəriy- 
yəsini əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdir- 
mişdir. Diferensial həndasədə o, geodezik 
xətlərin xüsusiyyətlərini ətraflı araşdırmış- 

dir, ilk dəfə əyrilərin natural tənliklərini tət- 
biq etmiş və səthlər nəzəriyyəsinin əsasını 
qoymuşdur. O, səth nöqtəsində əsas istiqa- 
mətlər anlayışını daxil etmiş və onların 

ortoqonallığını isbata yetirmişdir: hər bir 
normal kəsiyin əyriliyi üçün düstur çı- 

xarmış, açılan səthlərin öyrənilməsinə 
başlamışdır. E. topologiyanın ayn-ayrı mə- 
sələləri ilə məşğul olmuş və qabarıq çoxüz- 
lülər haqqında mühüm teoremini isbat 
etmişdir. Çox vaxt riyaziyyatçı E.-i dahi 
“hesablayıcı” kimi xarakterizə edirlər. Hə- 
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qiqətən, o, formal çıxarışların və çevirmə-: 
lərin misilsiz ustadı idi, onun işlərində bir 
çox riyazi düsturlar və simvolika müasir 
şəkil almışdır. Lakin E. nəinki yüksək 
səviyyədə “hesablayıcı” idi, həmdə o, elmə 
indiki zaman üçün dəqiq əsaslandırılmış və 
tədqiqat obyektlərinə köklü surətdə пб 
etmiş bir sıra mühüm fikirlər gətirmişdir. 
EYLER, Eyler-Xelpin (von Euler- 
Chelpin) Ulf Svante fon (7.2.1905, İsveç, 
Stokholm – 18.3.1983, İsveç, Stokholm) - 
İsveç fizioloqu, Nobel mükafatı laureatı 
(1970, B.Kats və 
C.Alselrodla bir- 
likdə). H.Eyler- 
Xelpinin oğludur. 
Stokholmda Karo- 
lin İn-tunu bitir- 
mişdir (1929). 
1930 ildən həmin 
in-tun farmakolo- 
giya kafedrasında 
assistent, 1939 il- 

dən fiziologiya prof.-u olmuşdur. 1930 ildə 
London-da Q.Deylin laboratoriyasında 
işləmiş və orada bağırsaq toxumasında “P 
substansiya” biol. aktiv maddənin mövcud 
olduğunu kəşf etmişdir. Əsas əsərləri ad- 
renergik sinir ucluqlarının fiziologiyası üz- 
rədir. Noradrenalinin simpatik sinir siste- 
minin mediatoru olduğunu müəyyənləş- 
dirmiş, onun sinirlərdə və orqanlarda pay- 
lanmasını, müxtəlif fizioloği və patoloyi 
vəziyyətlərdə mübadiləsini ətraflı tədqiq 
etmişdir. Prostaqlandinlərin (1936) və no- 

radrenalinin (1946) funksional rolunu aş- 
kara çıxarmış və öyrənmişdir. Noradre- 
nalini olan hüceyrəaltı zərrəciklərin kəşfi 
və bu zərrəciklərin noradrenalin tutma, 
saxlama, buraxma mexanizminin açılması 
da ona məxsusdur. İsveç Kral EA-nın, 
Danimarka EA-nın, Almaniya "Leopoldi- 
na" Təbiətşünaslıq Akademiyasının, Lon- 
don Kral cəmiyyətinin (1973) üzvü ol- 
muşdur. 

Əsərləri: Noradrenalinc. Springfield, 1956, Pro- 

staglandine, N.Y. - L., 1967 (Ҝ. Eliasson ilə birlikdə). 

EYLER BUCAQLARI - bir Ökyz düz- 

bucaqlı Dekart koordinat sisteminin eyni 
başlanğıc koordinatlı və eyni oriyentasiyalı 
digər O xyz düzbucaqlı Dekart koordinat 
sisteminə nəzərən vəziyyətini təyin edən 
0,v,0 bucaqları, E.b.-na bir. koordinat 
sisteminin digərinin oxlarına nəzərən fir- 
lanması zamanı hər iki sistemin üst-üstə 
düşməsi kimi baxılır, Tutaq ki, u— Оху və 

Оху" müstəvilərinin kəsişmə düz xətti ilə 
üst-üstə düşən oxdur və elə istiqamətlən- 

mişdir ki, Oz, Oz” və u sağ üçlüyü əmələ 
gətirir. y/ – Оху müstəvisində Ox oxunun 
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sındakı bucaqdır. x, y, 2 və xi, yt arasında: 
əlaqə: 

xe (cosyeosp — sin yeosüsinq)x" 5 
“ (-cosysinç -sin ycosficosp))) "r. 
s: (sinysin0):/ 

ју = (Sinycosp “ cosyycosüsin ф)х” 2- 
*-(— sinvsing “ cosvycosücosp)y” 
7 (- cosyisinÜ)z, 

г = (sinüsing)x”” (sinücosç)y”“ (cos0)z" 

Е.6. elm aləminə L.Eyler (1748) tərə- 
findən daxil edilmişdir. 
EYLER DÜSTURLARI - L.Eylerin da- 
xil etdiyi və onun adını daşıyan ən mühüm 
düsturlar, 

1) Triqonometrik funksiyaları üstlü 
funksiyalarla əlaqələndirən E.d. (1743): 

çik çosx * isinx 

ЕН кә 
ә sinxz сӧз = 

2)sin x funksiyasının sonsuz hasilə ay- 
nllişını verən Е.4, (1740): 

sinx snx- TT, (1 “ə 

3) Sadə ədədlər haqqında Eyler eyniliyi 
(1737). 

xəzəl 
burada hasil bütün p sadə ədədləri üzrə 
aparılır. 

4) Dörd kvadrat haqqında Eyler eyni- 
liyi: 

(alib) 
=х2ај2. 

dadının 

х=ар4- Һз “er “ds, 
= фрс dr, 

zar 7 bs cp eda, 
1=аз £ br 7cq- др. 

5) Əyrilər haqqında Е.4. (1760) - səthin 
ixtiyari normal kəsiyinin /, əyriliyini, onun 
ki və k) baş əyrilikləri ilə əlaqələndirən 
düstur: 

ДЕ. kicos?o * kssin?o, 

burada g — baş istiqamətlərdən biri və ve- 
rilmiş istiqamət arasındakı bucaqdır. 
EYLER ƏDƏDİ (L.. .Eylerin şərəfinə) — 
maye və ya qaz axınının iki xarakterik 
nöqtəsindəki təzyiqlər fərqinin axındakı 
dinamik təzyiqə nisbətinə bərabər olan 

EYLER ƏDƏDLƏRİ r 
sının: 

(1755) daxil edilmişdir. E.ə, simvolik ola, 

(E-1y- (Е-Лу:=0, 1=1,2,3,.:Е,=1 

rekurrent münasibətilə (qüvvətə yüksəlt. 

dikdən sonra EE əvəzinə £) yazılmalıdır) və 
Bemulli ədədləri (3,) ilə aşağıdakı münasi- 
bətlərlə əlaqəlidir: 

(48-1)" -(48-3y" 
ZE 

- (E-iyel 
Pn” 

2 2031 (8- mn та 

EYLER ƏVƏZLƏMƏLƏRİ — 
İR(x, de (7) şəklində inteqralda dəyişənil 
əvəz olunması. Burada 1k)x4c, 
R(x,y) isə x və y-dən asılı rasional funksi- 
yadır. Е.ә. (") inteqralını rasional funksiya- 
nın inteqralına gətirir. L.Eyler tərəfindən 
(1768) təklif edilmişdir. Əgər a?0 olarsa, 

Yax? kbxae =--ҹ̧а 

birinci növ E.ə., с20 olarsa, 

Yax” асахис, 

ikinci növ E.ə. tətbiq edilir. Əgər ax2-bxee 
üçhədlisinin kökləri həqiqidirsə, onda 

Yax? “бас =(х-А) 

üçüncü növ Е.ә. tətbiq olunur, burada 2.— 
üçhədlinin köklərindən biridir. 

Elə. praktikada çox çətin çevirmələr tə- 
ləbedir, buna görə də, adətən, hesablamanı 
sadələşdirən bu və ya digər süni üsullardan 
istifadə olunur. 
EYLER FUNKSİYASI - ola) ədədi fünk- 
siyası: qiyməti a-nı aşmayan və a ilə qar- 

Btepələrinin, P tilərinin, və 7üzlərinin 8 — 
Рә Te2düstun ilə əlaqəli olduğunu isbat 
edən L.Eylerin | adlandırılmışdır. 
Bu düstur qeyri-aşkar şəkildə hələ R.De- 
karta məlum idi: 

x(K)- YA cipi, 
burada pi = K kompleksinin i-ölçülü Betti 
ədədidir. K kompleksinin Е.х. homoloyi, 
homotopik və topolofi invariantdır. Е.х. 
çox vaxt fəzanın qəfəslərə parçalanması 
üsulundan asılı olmur. Ona görə də məs., 
ixtiyari kompakt poliedrin E.x.-ndan danış- 
diqda onun һәг hansi trianqulasiyası başa 
düşülür. 
EYLER İNTEQRALLARI — 

Büa,b)z xid 0) 
şəklində (1-ci növ Eyler inteqralı və ya 

1730-31-ci illərdə L.Eyler tərəfindən öy- 
rənilən beta-funksiya, əvvəllər İ.Nyuton və 
C.Vallis baxmışlar) və 

Tü) İy $) 
şəklində inteqrallar (2-ci növ Eyler inteqralı 
və ya 1729-30-cu illərdə L.Eyler tərəfin- 
dən (2) düsturuna ekvivalent olan formada 
baxılan qamma-funksiya, (2) düsturuna 
LEylerin 1781 ildəki (1794 ildə nəşr 
olunub) işlərində rast gəlinir, “1 

A.Leiandr tərəfindən verilmişdir). E.i. 
С̧и -binomial əmsalları və ni: faktorial 
anlayışlarını ümumiləşdirməyə imkan 
verir: belə ki, a və b natural ədəd olduqda 

ва, ə , Tas l)-at 
asb-l 

a və b müsbət ədəd olduqda (1) və (2) 
inteqralları mütləq yığılır, a və b mənfi 
olduqda isə mövcud deyil. Aşağıdakı mü- 
nasibətlər doğrudur: 

Bia.b)z (b. a), Bta,))- лә ә : 

axırıncı münasibət beta-funksiyanı qamma- 
funksiyasına gətirir. Arqumentin müxtəlif 
qiymətlərində binomial əmsallar arasinda 
uyğun münasibətləri ümumiləşdirən E.i. 
arasında bir sıra münasibətlər mövcuddur. 

Би) 
Sirasinin cəmi kimi təyin olunan 7 ədədi, 
Ess.-nin qamma-funksiya ilə əlaqəsindən 
istifadə edərək L.Eyler (1740) C-ni istə- 
nilən dəqiqliklə hesablamağa imkan verən 
düstur çıxarmışdır. L.Eyler C-nin sıra və 
inteqral formasını vermişdir, məs:: 

ик: ии 1 
с “Марр 

1-С=2 160)-1, 

burada ((s) - dzeta-funksiyadır. E.s.-nin 
cəbri təbiəti öyrənilməmişdir, onun rasional 
olub-olmaması məlum deyil (1987). 

EYLER TEOREMİ - istənilən qabarıq 
çoxüzlünün 8 təpələrinin, 7” üzlərinin və P 
tillərinin sayı arasında aşağıdakı əlaqə var: 
В-Р4Г=2. Budüstur qeyri-aşkar şəkildə 
R.Dekarta məlum idi (1620), lakin Eyler 
tərəfindən isbat edilmişdir (1758). Bax 
həmçinin Eyler xarakteristikası. 
EYLER TƏNLİKLƏRİ, 1) mexani- 
kada - bərk cismin hərəkətinin öyrənil- 
məsi zamanı mexanikada istifadə edilən 
dinamik və kinematik tənliklər: 1765 ildə 
L.Eyler vermişdir. 

Dinamik El. bərk cismin tərpənməz 
nöqtə ətrafındakı hərəkətinin diferensial 
tənliklərini təsvir edir və aşağıdakı şəkildə 
olur: 

16,30,-јојо,=М. 
16,5 1-јојы=М,, () 
10, 5, -1јоо, “M, 

burada 1, 1, /5 – sükunətdə olan nöqtədən 
keçən . inersiya (ətalət) oxlarına nəzə- 
rən cismin ətalət momentləri: Од, — 

= 07 Vsinfisinp “ Ücosq, 
“ük Vsinfcosp - İsinç, (2) 
0:7 67 /cosil, 

(1) və (2) tənliklər sistemi cismin hərəkət 
qanununu bilməklə, ona təsir edən qüv- 
vələrin momentini və əksinə, cismə təsir 
edən qüvvələri bilməklə, onun hərəkət qa- 
nününu təyin etməyə imkan verir. 

2) Hidrodinamikada - ideal 
mayenin hərəkətinin Eyler dəyişənləri ilə 
ifadə edilmiş diferensial tənlikləri. Əgər p 
təzyiqinə, p sıxlığına, maye hissəciklərinin 
v,y, vsürətlərinin proyeksiyalarına və təsir 
edən X, У, 2 həcmi qüvvələrin proyeksi- 
yalarına x, y, z fəza nöqtələrinin koordi- 
natlarının və / zamanının (Eyler dəyi- 

şənləri) funksiyaları kimi baxılarsa, Ел, 
düzbucaqlı Dekart koordinat sistemindəki 
oxlar üzərində proyeksiyalarda 

olacaq, 

Hidromexanikanın ümumi məsələlə- 
rinin Eyler dəyişənləri vasitəsilə həlli ona 
gətirir ki, X, Y, Z-i, həmçinin başlanğıc və 
sərhəd şərtlərini bilməklə u, u, v,p,p-nt x, 
y, z və f-nin funksiyaları kimi təyin etmək 
olur. Bunun üçün Eyler dəyişənləri ilə ifadə 
edilmiş kəsilməzlik tənliyini Е...-пә əlavə 
edirlər: 

öt ör öy öz 

Barotrop maye halında (yəni sıxlıq yal- 
nız təzyiqdən asılıdır) 5-ci tənlik p = (јр) 
(Və ya maye sıxılmayan olduqda p = const) 
hal tənliyi olacaq. 

БМ. hidromexanikanın müxtəlif məsə- 
lələrinin həlli zamanı istifadə edilir. 
EYLER TƏNLİYİ - 

О Дуанун- 
şəklində diferensial tənlik: burada ау,..., 
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EYLER-XELPİN 

- ədədlərdir: 220 olduqda (") tənliyi 
əvəzləməsinin köməyilə sabit əmsallı xətti 

diferensial tənliyə gətirilir. L.Eyler (1740) 
tərəfindən öyrənilmişdir. 

1 di (ax--b)i yt = f(x) бл 

tənliyi х” ах" b əvəzləməsinin köməyilə 
(2) tənliyinə gətirilir. 

dy dy 2) 
vx vr 

şəklində diferensial tənlik, burada 

=0 

Хана ә-- дуз аҹ̧са, 
Му) = аја Уауу“ аууа, 

LEyler bu tənliklərə 1753 ildən başladığı 
işlərin sırasında baxmışdır. О göstərmişdir 
ki, bu tənliyin ümumi həlli Ех) О şək- 
lindədir, burada F(y,y) — evə y-dən asılı 4 
dərəcəli çoxhədlidir. L.Eylerin bu nəticələri 
elliptik inteqrallar nəzəriyyəsinin əsasını 
qoymuşdur. 

öF dfiöF 

ду Ад) 

nsinl tənliyi: (22 (x, y. y/)dt inteqra- 
n ekstremalları bu tənliyi ödəyir. 
L.Eyler tərəfindən 1744 ildə daxil edil- 

mişdir 
EYLER-XELPİN (Euler-Chelpin) Hans 

kral: Simon fon (15.2.1873, Almaniya, 
Ayqsburq – 6,11.1964, İsveç, Stokholm) 

İsveç biokimyaçısı, Nobel mükafatı laureatı 

(1929: A.Qarılen 
birlikdə). İsveç 
Kral EA-nın üzvü. 

U.2vlerin atasıdır. 
Berlin Un-tini bi 
rmişdir (1895), 

Göttingen Un-tin 
də V.F.Q.Nerastin 
və Berlin Un-tində 
Y.X.Vant-Hoffun 
rəhbərliyi altında 

Stokholm Un-tində (1898 ildən: 1906 ildən 

prof:) işləmişdir. Sonuncu un-tin Biokimya 

ektoni (1929-37), Üzvi-Kimya 
1938-48) və eyni zamanda Vita- 

n-tunun (1940 ildən) direktoru olmu- 

İn-tun 

dür, Əsas tədqiqatları biokimyəvi pro- 
seslərin mexanizminin öyrənilməsinə aid- 

rib spirtə çevrilmə pro- 
ikasını tədqiq etmiş və me- 

xanizmini müəyyənləşdirmişdir. Ferment- 
lərin tədqiqini aparmışdır (1905-40), Canlı 
rqanizmlərdə fermentlərin təsiri ilə kim- 

yəvi reaksiyaların sürətinin artmasını ilk 
dəfə göstərmiş və bu hudisəni biokataliz 
adlandırmaq təklifini irəli sürmüşdür. 
R.M.ilştetterlə birlikdə belə nəticəyə 
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gəldilər ki, fermentlərin hissəcikləri kim- 
yəvi fəal qrupdan və kolloid daşıyıcıdan 
ibarətdir. Karotinin fizioloği aktivliyinə 
görə A vitamininə yaxın olmasını aşkar et- 
mişdir (1928). Bütün nukleotidlərin maya 
fermentlərinin təsiri altında dehidratlaşması 
kozimaza ilə ka- taliz olunduğunu müəy- 
yənləşdirmiş (1933): fermentlərin qurulu- 
şunda koferment və apofermenttləri, yəni 
daşıyıcıları ayırd etməyin lazım olduğu 
nəticəsinə gəlmişdir. Şişin biokimyasının 
öyrənilməsində mühüm xidməti olmuşdur. 
Bir sıra Elmlər Akademiyası və elmi cə- 
miyyətlərin üzvü seçilmişdir. 

EYLERİN SINIQ XƏTLƏR ÜSULU - 
diferensial tənliklərin ən sadə ədədi həll 
üsullarından biri. 1768 ildə L.Eyler tərə- 
findən təklif edilmişdir. 
EYLER-MAKLOREN TURU 
sıranın xüsusi cəmlərini inteqralla və 
ranın ümumi həddinin törəmələri ilə əla- 
qələndirən cəmləmə düsturu 

Yoo) =Ј алан 
"zəkanı İ 

В, 1 1-61009-)(0т)—-о(*-4(р)|4-8,, ҹ 

burada 8, 
həddir. Е 
təqribi hesablanması, sıranın yığılmasını 
araşdırmaq üçün, cəmləmələrin hesablan- 
ması və funksiyaların Teylor sırasına ay- 
nlışı. üçün istifadə olunur. Məs, mz1, 

Bernulli ədədi, R, - qalıq 
Md, müəyyən inteqralların 

xt р=0,п=2т51, gix)- соз 7 olduqda 

E--M4. aşağıdakı ifadəni verir. 

Е.-М.4.--пи ilk dəfə L.Eyler 1783 ildə 

daxil etmişdir. Lakin sonralar (1742) Mak: 

leron da bu düsturu almışdır. 

EYMERİ ŞELF BUZLAĞI (Amery İce 
Shelf) – Şərqi Antarktidada, Lars Kristen- 
sen və İnqrid Kristensen sahilləri arasında 
təbil ərazi. C.-dan ӱт.-а təqr. 250 km, ş.- 
dən q--ə təqr. 200 kin uzanır, Sah. təqr. 40 

min /m?-dir. C.-da Lamberta buzlağına 
(əsas qidalanma mənbəyinə) birləşir. 1964 
ildə E.ş.b.-ndan sah. təqr. 11 min Хән2 olan 

nəhəng aysberq ayrılmışdır. 1931 ildə 
Britaniya-Avstraliya-Yeni Zelandiya eks- 
pedisiyası tərəfindən kəşf edilmişdir. B.Bri- 
taniya hökumətinin Avstraliyadakı nüma- 
yəndəsi V.B.Eymerinin şərəfinə adlandı- 

rilmişdir. 1968 ildə buzlaqda müvəqqəti 

Avstraliya st. (Eymeri bazası) işləmişdir. 
1971-74 illərdə Eşşbb. r-nunda keçmi, 
sovetlərə aid elmi st. fəaliyyət göstərmişdir. 
EYMUR - Azərb. Resp. Ağdaş r-nunda 

kənd. Eymur ə.d--nin (Eymur, Ağcaqovaq, 
Ərəbşəki k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 24 Хән c.-q.-də, Kür çayının: 

sol sahilində, Şirvan düzündədir. Əh. 675 
(2015): əkinçilik, heyvandarlıq və meyvə- 
tərəvəzçiliklə məşğuldur. Tam orta məktəb, 
uşaq bağçası, klub, kitabxana, tibb məntə- 
qəsi, poçt var. 
EYMURLAR,eeymirlər – Oğuz tayfa. 
larından biri, İsgəndər Münşinin (1560/61-- 
1634) məlumatına görə, E. Ətrək çayı 
sahilində, Cürcan ilə Xarəzm arasında ya- 

şamişlar. Orta əsrlərdə başqa türk tayfaları 
ilə birlikdə Orta Asiyadan Azərb.-a və Ya- 

xın Şərq ölkələrinə gəlmişlər. Bəzi mənbə- 
lərin məlumatına görə, Teymur Anadolu 

səfərindən geri qayıdarkən E.-ın bir qismi 
Azərb.-da (Gəncə, Qarabağ) qalmışdır. Sə- 
fəvilər dövlətinin ictimai və siyasi həyatın- 
da digər tayfalarla yanaşı, Е. da iştirak 
etmişlər. Eymur tayfasından olan Əliyar 
xan Еутиг, Məhəmmədyar xan Eymur və 
Qılıc bəy Eymur Astrabadda hakimiyyət 

nda olmuşlar. 
CALUT - bax Aynicalut döyüşü. 

EYN-QƏZAL - bax Avniğasal, 
EYN MƏLLAHƏ (Eynan) – bax Ayni- 
mallaha, 
EYN ŞƏMS UNİVERSİTETİ (ər. = 

2552) - günəşin gözü) – MƏR-in ən böyük 
ali təhsil məktəblərindən biri. Dövlət tədris 
müəssisəsidir. 1950 ildə Qahirə universite- 

tinin tibb məktəbi əsasında yaradılmışdır. 
Un-t bakalavr, magistr və aspirantura sə- 

viyyəsində təhsil verir. Un-tin 14 faküləsi, 
1 qadın kolleci, 2 in-tu (Ekoloyi Araş- 
dirmilar və Tədqiqatlar İn-tu və Diplom- 
dansonrakı təhsil), 12 mərkəzi (kit, in- 

cəsənət, ticarət, hesablama texnikası və 
informatika elmləri, mühəndislik, tibb, hü- 

quq, pedaqoyi və s.) var. Un-t 8 kampusda 
fəaliyyət göstərir. Əsas kampus Abbasiyyə: 

yerləşir. E.Ş. Un-tində 170 mindən 

çox tələbə təhsil alır (2013). Azərb. alimi 

A.Axundov bu un-tdə Azərb, dili və ədə- 

biyyatından dərs demişdir (1965/66 il- 
lərdə), 
EYNABAD - İranın Şərqi Azərb. ostanın- 
da kənd. Təbriz şəhristanının Sərakənd böl- 
gəsinin Atəşbəy kəndistanında, Sərakənd 
qəs--ndən 28 ki q.-də yerləşir. 
EYNALLI — Azərb. Resp. Ağstafa r-nunda 

kənd. Eynallı ə.d.-nin mərkəzi, R-n mərkə- 
zindən 8 km c.-ş.-də, Həsənsu çayının sahi- 
lində, Bakı-Tbilisi d.y. və Bakı-Qazax 

avtomobil yolu kənarında yerləşir. Әһ. 

2698 (2015), əkinçilik (əsasən kartofçuluq) 
və heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta 
məktəb, mədəniyyət evi, kitabxana, uşaq 
bağçası, tibb məntəqəsi var, 

EYNALOV Mehman Telman oğlu (d.10. 
3.1982, Bakı) — Azərb, idmançısı. Karate 
üzrə Avropa: (2005, Türkiyə), Avrasiya 

(2007, Tacikistan), dünya (2007, Yapo- 
niya: 2011, Yaponiya) çempionu olmuşdur. 
Azərb. Texniki Un-tini bitirmişdir (2003), 
EYNDHOVEN - Niderlandın c.-unda, 

Şimali Brabant əyalətində şəhər. Əh. 217 
min (2012). Drommel çayında port. Mü- 
hüm nəql. qovşağı, 

Şəhərin yazılı tarixi 1232 ildən, hersoq 
1 Hendrik Brabantlının Е.-ә şəhər statusu 
və həftəbazarı keçirmək hüququ verməsi ilə 
başlayır. О zaman E. torpaq səddi ilə əhatə- 
lənmiş 170 evdən ibarət idi: Hollandiyadan 
Lyei ş.-nə gedən ticarət yolunun üzərində 
yerləşməsi E.-in inkişafında mühüm rol oy- 
паф, Təqr. 1388 ildə E.-nin müdafiə tikili- 
ləri möhkəmləndirildi, 1413-20 illərdə 
şəhərdə yeni qəsr tikildi, 1486 ildə Е. Gel- 

derland (Geldem) hersoqluğunun qoşunu 
tərəfindən talan edilərək yandırıldı. 1502 
ildə şəhər bərpa edildi, yeni qala və mü- 
dafiə istehkamları ilə möhkəmləndirildi. 
1543 ildə E. yenidən talan edildi, 1554 il 

yanğını zamanı isə evlərin 3/4 hissəsi yan- 
di. 1560 ildə 1 Vilhelm Oranlının köməyilə 

şəhər yenidən bərpa olundu. Niderlandda 
istiqlaliyyət uğrunda müharibə zamanı şə- 

hər gah holland, gah da ispan ordusunun 
əlinə keçirdi. 1583 ildə ispanlar Е.-1 tutaraq 

qala divarlarını dağıtdılar. E. 1629 ildə Ni- 
derlandın tərkibinə qatıldı. 19 əsr sənaye 
inqilabı şəhərin sürətli inkişafına səbəb ol- 
du. Kanallar və yollar çəkildi. 1860-70 il- 

lərdədi y. E.-i Tilburq, Hertogenbos, Venlo 
və Belçika ilə birləşdirdi. Şəhərdə, əsasən, 

tütün və parça istehsal olunurdu. 1891 ildə 
əvvəl işıqlandırma lampaları, sonralar isə 
elektron məhsullarının geniş çeşidini isteh- 
sal edən “Filips” şirkətinin yaradılması, 20 
əsrin əvvəllərində isə səmişin və yük avto- 
mobilləri istehsal edən DAF (Van Doome”s 
Automobiel Fabriek) şirkətinin qurulması 
sənayenin inkişafına güclü təkan verdi. 

İkinci dünya müharibəsi illərində əksər his- 
səsi dağıdılan şəhər müharibədən sonra 

sürətlə bərpa olundu, çoxmərtəbəli evlər ti- 
kildi, sənayenin elektron və digər texniki 
sahələri inkişaf etdi, ənənəvi tütün və parça 

istehsalı isə tənəzzülə uğradı və 1970-ci il- 
lərdə tamamilə dayandı. 70-90-cı illərdə 

şəhərin şm. r-nlarında çoxlu yaşayış evləri 

inşa edildi və əhalisinin sayına görə E. Ni- 
derlandın 5-ci şəhəri oldu, 

Layihə akademiyası (1947), Tətbiqi 

EYNİGÜCLÜ TƏNLİKLƏR 

Eyndhoven şəhərindən görünüş. 

elmlər un-tinin filialı (1996), Texniki un-t 

(1956), Van Abbe muzeyi (1936) fəaliyyət 
göstərir. “Philips Spor Club" (PSC: 1941) 
futbol komandası tanınır. 

Elektrotexnika və elektronika sənayesi- 
nin (radio və telcaparatları, səsyazan və 

elektrik titrəyişlərini səsə çevirən cihazlar, 

elektron komponentlər, məişət elektrik ci- 

hazları və s, istehsal edən “Filips” konser- 
ninin z-dları) iri mərkəzidir. Avtomobil və 
velosiped istehsalı var, yüngül və yeyinti 
sənayesi inkişaf etmişdir. 

EYNƏK, çeşmək- bax Gözlük, 

EYNƏKLİ İLAN (Хаја паја) — kobralar 
cinsindən zəhərli ilan. Uz. 1,6-2 m-dir. 

Təhlükə hiss etdikdə başını üfiqi vəziyyət- 
də saxlayıb, gövdəsinin ön hissəsinin 1/3-i- 
ni şaquli qaldırır və 8 cüt ön qabırğasını 
yanlara açaraq boynunu disk şəklində ge- 
nişləndirir. Bel tərəfində tərsinə çevrilmiş 

açiqrəngli eynək (adı da buradandır) forma- 
İrnaxiş olur. Hindistan E.i, yarımnövünün, 
adətən, bir halqadan ibarət “eynəkli” 
var, Cənub və Cənub-Şərqi Asiyada geniş 

Eynəkli ilan (Хаја паја). 

yayılmışdır. Daşların və kolların arasında 
termitlərin və gəmiricilərin yuvalarında, 
bəzən dağılmış tikililərdə yaşayır: sürünə- 
rək ağaclara dirmanır, Yaxşı üzür, Günün 
ikinci yarısında və alatoranlıqda fəaldır. 
Suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər, gəmi 
ricilər, quşlar və onların yumurtları ilə qi 
dalanır. Dişi ilan inkişafı 70-80 gün davam 
edən 8-45 yumurta qoyur. E.i.-la bağlı 
çoxlu əfsanə və rəvayətlər var, Cənub-Şər. 
qi Asiyada ilanoynadanların hazırladıqları 
tamaşalarda əsasən adi E.i.-dan istifadə 
edirlər. E.i.-ın zəhərindən tibdə, xüsusilə 
kobraların sancmasına qarşı zərdabın alın 
masında istifadə olunur. 
EYNƏZİR, Əynəzir - Yelizavetpol 
(Gəncə) qub.-nın Zəngəzur qəzasında 
(939.1930 ildən Meğri r-nu) azərb.-ların ya- 
şadığı kənd. 1930-cu illərdə kollektivləşmə 

ilə əlaqədar E. ləğv edilmiş, əhalisi qonşu 
Nüvədi k.-nə köçürülmüşdür. 
EYNİ Sədrəddin – bax Ауиг Sədrəddin 
EYNİBÖYÜKLÜKDƏ FİQURLAR 
bax Мадаи fiqurlar 
EYNİBULAQ - Azərb. Resp. Siyəzən r-nun- 
da kənd. Eynibulaq ə.d.-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 8 kın şm.-q.-də, Gilgil çayının 
sahilindən 3 Кән aralı, Samur-Dəvəçi oyalı- 
ğındadır. Әһ. 1037 (2015): əkinçilik və hey- 
vandarlıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, 
klub, kitabxana, tibb məntəqəsi, ATS var 

EYNİGÜCLÜ TƏNLİKLƏR. ekviya- 
Tent tənliklər - köklər (həllər) çox- 
luğu eyni olan tənliklər. Əgər tənliyin sağ 
və sol tərəfinə eyni bir analitik ifadəni (və 
ya çoxhədlini) əlavə etsək və ya hər iki 
tərəfi sıfirdan fərqli eyni bir ədədə vur- 
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saq, onda verilmiş tənliklə eynigüclü olan 
tənlik alarıq, məs, x2-x7 1x-1 və 
12–2Х*2=0 tənlikləri E.t.-dir (birinci 
tənliyin hər iki tərəfinə x“1 çoxhədlisi 
əlavə edilib): 0,01x2- 0.37x5 120 və 
2-37xe- 100“0 tənlikləri də E.t-dir (bi- 
rinci tənliyin hər iki tərəfi 100-ə vurulub). 
Lakin tənliyin hər iki tərəfini dərəcəsi 1- 
dən kiçik olmayan çoxhədliyə vursaq və ya 
bölsək, alınan tənlik, ümumiyyətlə desək, 
verilən tənliklə eynigüclü olmayacaq. Мә., 
y-1“0 və (x- 1)0ce 1) = 0 tənlikləri E.t, 
deyildir (ikinci tənliyin x” -1 kökü birinci 

tənliyin kökü deyil). 
Verilmiş tənliyin kökləri yerləşən mey- 

dan verildikdə Ел: anlayışı daha dəqiq ifadə 
olunur, Məs. =0 yə xi- 1“ Ü tənlikləri 

həqiqi ədədlər meydanında E.t-dir (hər iki 
tənlik üçün köklər çoxluğu х)=1, х==1 
ədədlərindən ibarətdir), lakin kompleks 
ədədlər meydanında bu tənliklər E... deyil, 
çünki ikinci tənliyin əlavə iki xəyali kökü 

ix,” ayışı tənliklər 
sistemi üçün də tətbiq olunur. H 

eyni olan iki sistem eynigüclü sis- 
temlər adlanır. İstənilən uyuşmayan tən- 
liklər sistemi öz aralarında eynigüclüdür. 
Əgər P(x, y) və (Ох, y) — x, y dəyişənlə- 

rindən asılı çoxhədlilərdirsə, a, 5, с və d isə 

ədədlərdirsə (həqiqi və ya kompleks), onda 
iki 

də var: xy 

Р(х,) = 0, О(х,) = 0 

aP(x,y) * bQ(x,y) = 0, 
eP(x, y) * 40, у) = () 

tənliklər sistemi ad — be 2 0 (determinant) 
olduqda eynigüclüdür. 
EYNİLİK - bax Eyniyyət 
EYNİLİK - ifadəyə daxil olan dəyişənlə- 
rin istənilən bütün mümkün qiymətlərində 
iki analitik ifadənin bir-birinə bərabər ol- 
ması, Misallar: 1) (a =6)2=424-206:-2--а 
və b-nin bütün ədədi qiymətlərində doğru- 
dür, 2) (42 – 1)/(a - 1)=а = 1 bərabərliyi 

1 qiymətlərində doğrudur (a 1 
iğ tərəf mövcuddur, sol tərəfin mə- 

nası yoxdur): 3) logxy = logx-- logy - x 
və y-in bütün müsbət qiymətlərində doğru- 
dür (c və y mənfidirsə, onda sol tərəf möv- 
cuddur, sağ tərəfin isə mənasi yoxdur), 

E.-in işarəsini (=) 1857 ildə B.Riman 
daxil etmişdir. 

EYNİLİK PRİNSİPİ — kvant mexani- 
kasının fundamental prinsipi: aşağıdakı 
ideyanı ifadə edir: eyni zərrəciklərin (BZ) 
yerini dəyişdirməklə alınan zərrəciklər 
sisteminin halını heç bir eksperimentin 
köməyilə fərqləndirmək olmaz və bütün 

bu hallar eyni bir fiziki hal kimi səciy- 

bütün a 
olarsa, 

158, 

yələndirilməlidir. Е.р. kvant mexanikası ilə 
klassik mexanika arasındakı mühüm fərq- 
lərdən biridir. Klassik mexanikada, prin- 
sip etibarilə, ayrıca götürülmüş zərrəciyin 
trayektoriyasını izləməklə, onu digər zər- 
rəciklərdən fərqləndirmək olar. Kvant 
mexanikasında EZ fərdilikdən tamamilə: 
məhrumdur. Kvant mexanikasında zər- 

rəciyin vəziyyəti (halı) dalğa funksiyası (V) 
ilə təyin olunur, bu isə zərrəciyin ancaq 
fəzanın müəyyən nöqtəsində ola biləcəyi 
ehtimalı (117) ifadə edir. Əgər iki (və ya 
daha çox) EZ-in dalğa funksiyaları fəzada 
bir-birini örtərsə, hansı isə bir zərrəciyin 
fəzada müəyyən bir nöqtədə yerləşməsi 
haqda danışmağa dəyməz, ancaq bu nöq- 
tədə verilmiş zərrəciklərdən birinin ola 
biləcəyi ehtimal haqqında danışmaq müm- 
kündür. E.p.-nin mahiyyətini ifadə edən 
empirik fakt ondan ibarətdir ki, təbiətdə 
EZ-dən təşkil olunmuş sistemlər üçün an- 
caq iki növ dalğa funksiyası mövcuddi 
simmetrik dalğa funksiyaları — EZ-in is- 
tənilən cütünün fəza və spin koordinatla- 
rının yerini dəyişdirdikdə, dalğa funksi- 

yası dəyişmir, qeyri-simmetrik dalğa funk- 
siyaları analo)i yerdəyişmələr zamanı dalğa 
funksiyası işarəsini dəyişir. Kvant sahə 
nəzəriyyəsinə görə, simmetrik dalğa funk- 
siyaları tam spinə malik zərrəcikləri (fo- 
tonlar, x-mezonlar və s.), qeyri-simmetrik 
dalğa funksiyaları isə yarım spinə malik 
zərrəcikləri (elektronlar, protonlar, ney- 
tronlar və s,) xarakterizə edir. 1-ci halda 
zərrəciklər 8oze-Eynşteyn statistikasına, 2- 

ci halda isə Fermi-Dirak statistikasına və 

Pauli prinsipinə tabedir, 
E-p-- ndən irəli gələn və klassik fizikada 

analoqu olmayan kvant effektlərindən biri 

də qarşılıqlı mühadilə təsirinin mövcud- 
İuğudur. Е.р.-пә əsaslanaraq alman fiziki 
Heyzenberq helium atomunun iki halının - 
orto və paraheliumun mövcudluğunu izah 
etmişdir. 

EYNİVAXTLI -ƏLAHİDDƏ İSTİS- 
MAR,birgə-əlahiddə istismar- 
bir quyu vı iki və ya daha artıq məh- 

suldar layın birgə istisman.. Neft (qaz) hasila- 
tında, həmçinin neft laylarını su basarkən 
suyun: neft və kondensat verimlərinin artı- 
rılması üçün işçi agentlərin: yeraltı qaz an- 
barlarının yaradılması prosesində qazın vu- 
rulması və 5. məqsədlərlə tətbiq edilir. Hər 
bir layın məhsullarının müstəqil (yaxud bir- 
gə) kanallarla yer səthinə nəql edilməsi, 
layların müstəqil tənzimlənməsi və işlənmə- 
si, həmçinin hər bir layın tədqiqi, istismarı və 
bağlanması əməliyyatlarının aparılması üçün 
quyuya xüsusi avadanlıqlar endirilir. Е.- 
qazıma işlərinə, yataqların təşkilinə və hasi- 

də, hər biri bütün məkanlara: olan: 
lardan ibarət və hər yerə eyni d 

mövcud idi. Bu anlayış işıq sil 
sonsuz sürətlə Ер haqqında f: 

yəyə əsaslanırdı. İşığın məhdud sürəti ol. 
duğundan çıxış edən nisbilik ri 
mütləq Е. anlayışını inkar etdi. İki hadisə. 
nin E.-ı yalnız həmin hadisələri konkret һе-. 
sablama sistemi çərçivəsində nəzərdən 
keçirdikdə əhəmiyyət kəsb edir. Bir hesab- 
lama sistemində eynivaxtlı olan hadisələr: 

digər hesablama sistemində müxtəlif vaxtlı 
olur, 
EYNİYYƏT - bir şeyin ("varlığı olanın”) 
məntiqi və fasiləsiz dəyişkənliyində öz-özü 
ilə əlaqəliliyi və bu keyfiyyətdə (özünəbə- 
rabərliyini təsdiqləmək məqsədilə özünə və: 
“digərlərinə” bu haqda danışan “müşahi. 

dəçi”) düşünülməsi. Məntiqi, fəlsəfi və 
sosio-humanitar aspektdən üç müxtəlif E, 
anlayışı formalaşmışdır. 1980-ci illərdən Е. 
anlayışının universallaşdırılması və fənlər- 
arası sərhədlərin aradan götürülməsi ten- 
densiyası nəzərə çarpır. 

Oxşarlığa fərqdən daha dərin məna ve- 
rilməsi ənənəsinə Aristoteldən başlayaraq 
rast gəlinir. Bu anlayış Yeni dövrdə Dekart: 
"cogito”sunun substansionallığı kimi şərh 
olunmuş, ən geniş və adekvat formada isə 
transsendentalizmdə, xüsusilə Şel/inqin 
“oxşarlıq fəlsəfəsi"ndə ifadəsini tapmışdır. 
Bu ənənədə E. bütün subyektiv aktların 
əsası kimi “xalis təfəkkür” və “qarışıqsız: 
ideal Mən” strukturlarının eyniliyini ifadə 
edirdi. Bu zaman E. subyektin şüurundan 
asılı olmadan öz-özünə məlum olan və bila- 
vasitə verilən kimi çıxış edirdi. //aydeggerə: 
görə, hər bir varlıq öz-özü ilə, varlıq olduğu 
üçün isə hər bir digər varlıq ilə eynidir. 
Duns Skotun fərdiləşdirici “bu” haqqında 
konsepsiyasına gedib çıxan ikinci fəlsəfi is- 
tiqaməti Y.Habermas ayrıca bir şeyin özü- 
nəməxsusluğunun dərki üçün təşəkkül 
tapan diskurslar kimi izah edir və onun Ye- 

ni dövrdə formalaşmasını Leybnifsin adı ilə 
bağlayırdı. Leybnitsə görə, “hər bir özütəq- 
dimolunan subyektivlik özü öz üzərində 
mərkəzləşmişdir və dünyanı bütöv kimi 
özünün unikal üsulu ilə təsəvvür edir”. 

Sosio-humanitar anlamda E. insanın sa- 
bit səciyyəvi xüsusiyyətlər kompleksi vasi- 
təsilə özünüdərki və “Mən kiməm?” sua- 
Tina cavabıdır, E. insanın bu və ya digər so- 

ya zəifləməsi şəraitində, insan yeni E, 
axtarmağa cəhd edir. Kütləvi E. böhranının 
səbəbi genişmiqyaslı sosial transformasiya- 
lardır, bu zaman çox sayda insan “Mən ki- 
məm?" sualına yenidən cavab verməli olur. 
E--in itirilməsi nəticəsində anomiya, deper- 

sonalizasiya, marginalizasiya və s. meyda- 
na gələ bilər, Bununla belə, E, böhranı 
müsbət nəticələrlə də yekunlaşa bilir: yeni 
vərdişlərin, sosial rol və təcrübələrin qaza- 
milması və s. Bir sosial qrupun çox sayda 
üzvündə E.-in pozulması həmin qrupun 
yarlığına son qoyur. 

Müasir dünyada E.-in əsas tiplərindən 
biri fərdin dövlətə (ölkəyə) aidliyinə əsas- 
lanan və onun makrosəviyyəyə inteqrasiya- 
sını müəyyənləşdirən vətəndaş E.-idir. 
Bununla yanaşı, lokal və regional E.-lər (ai- 
lə, dostlar, qonşular) də mövcuddur. Etnik, 
konfessional və 5. E.-lər də öz əhəmiyyə- 
tini qoruyub saxlayır. E.-in müxtəlif for- 
milari çox vaxt öz aralarında mürəkkəb 
qarşılıqlı əlaqələrə girir. Sosial E., adətən, 
"bizimkilər" (obrazı ideallaşdırılmışlar) və 
“bizdən olmayanlar” ("düşmən obrazı”nda 
təsəvvür olunanlar) qarşıdurması səciyyə- 
si daşıyır, E.-in mühüm aspekti özünün 
kişilərə, yaxud qadınlara aidliyini dərk 
etməkdən ibarət olan gender E.-idir (bax 
Gender). 

Ənənəvi cəmiyyətin və silki sistemin 
dağılması ilə əlaqədar olaraq, Yeni dövrdə 
E problemi qabarıq şəkil almışdır. 20 əsrdə 
baş vermiş radikal sosial dəyişikliklər daş- 
laşmış ənənəvi norma və təsəvvürlərdən qı- 
nlmaq hissini gücləndirmişdir. 20 əsrin 
ortalarında Е. probleminin sosiologiya və 
sosial psixologiyada dərindən araşdırılması 

müxtəlif sosial qruplar arasındakı mədəni, 
dini, etnik, milli E. konfliktləri ilə şərtlənir- 
di. Bu konfliktlər də sosial mobilliyin və 
əvvəllər nadir. hallarda təmasda olmuş 
qrupların qarşılıqlı əlaqələrinin qəfil güc- 
binməsi, eləcə də sosial birliklərin sürətlə- 

(T.Parsons) Е. sosial inksionalizmində: 
rollarla əlaqələndirilir. E. problemi E. və 
multikulturalizm, E. və tolerantlıq prob- 
lemlərini qaldıran qloballaşma ilə əlaqədə 
daha da aktuallaşmışdır. 

Psixoloyi tədqiqatlarda E..-n formalaş- 
mast və dəyişməsinin fərdi mexanizm- 
ləri diqqət mərkəzində dayanır. E.Frikson 
E--in qazanılmasını şəxsiyyətin formalaş- 
masının yeniyetməlik və gənclik yaşlarına 
təsadüf edən əsas mərhələsi kimi səciy- 
yələndirirdi. Amerikan psixoloqu C.Marsia 
E.-in dörd əsas tipini müəyyənləşdirirdi 
"reallaşdırılmış E.” – fərddə aktiv axtarışın 

i kimi özü haqqında təsəvvürlərin 
formalaşması: “Е. moratoriumu” — davam 
edən axtarış fonunda problemin həllindən 
müvəqqəti uzaqlaşma, “Е. diffuziyası” - 
konkret davranış modelinin seçilməsi prob- 
leminə etinasız yanaşma: “qabaqcadan 
müəyyən edilmiş Е.” – fərdi axtarış və se- 
çimə əsaslanmama, valideynlərin ümidləri 
və stereotipləri ilə şərtlənmə. Е. problemi 
bu və ya digər formada bütün mühüm həya- 
tiziddiyyətlərdə mövcuddur, belə ki, istəni- 
lən həyati seçim özünün variantlarından 
birini müəyyən etməkdir (S.Kyerkeqor). 
E.FrommE. probleminin iki altemativ həlli 
yolunu göstərirdi: fərdi özünütəyinetmə 
vasitəsilə (daha çətin və nadir yol) və so- 
sial qrupa aidlik vasitəsilə (daha sadə və ge- 
niş yayılmış yol). 20 əsrdə sürətlə dəyişən 
həyat şəraitinə, texnoloyi və sosial yenilik- 
lərə görə E.-in qeyri-sabitliyi təbii hal al- 
mışdır. 

EYNŞTEYN (Einstein) Albert (143. 1879, 
Ulm, Almaniya — 18.4.1955, Prinston, 
ABŞ) - alman nəzəriyyəçi-fiziki, müssir fi- 

zikanın yaradıcılarından biri, Prussiya EA 
üzvü (1913), SSRİ EA fəxri üzvü (1927). 
Nobel mükafatı laureatı (1921). 14 yaşın- 

dan ailəsi ilə birlikdə İsveçrədə yaşamış, 
Sürix Politexnikumunu bitirdikdən sonra 
(1900), əvvəlcə Vinterturda, sonra Şafhau- 
zendə müəllim olmuşdur. 1902 ildə Bemdə 
federal patent bürosunda ekspert vəzifə- 
sini tutaraq 1909 ilə qədər orada çalış- 

mışdır. Bu illərdə Е. xüsusi nisbilik nə- 
zəriyyəsini yaratmış, statistik fizikaya, 
Broun hərəkətinə, şüalanma nəzəriyyəsinə 
və s. aid tədqiqatlar aparmışdır. 1909 ildə 

və Bavariya FA üzvü seçilmişdir. 1914 ildə 
Berlinə köçmüş və orada Fizika İn-tunun 
direktoru və Berlin Un-tinin prof: olmuş- 
dür. Bu dövrdə E. ümumi nisbilik nəzə- 
riyyəsini tamamlamış, işığın kvant nəzə- 
riyyəsini daha da inkişaf: etdirmişdir. Fo- 
toeffekt qanunlarının kəşfinə və nəzəri 
fizikaya aid işlərinə görə ona Nobel müka- 
fatı verilmişdir (1921). 1933 ildə məcburi 
olaraq Almaniyadan ayrılmış, sonralar fa- 
şizm əleyhinə qəti etiraz əlaməti olaraq 
alman vətəndaşlığından imtina etmişdir. 

Akademiyanın tərkibindən çıxmış və Prins- 
tona (ABŞ) köçmüşdür, orada Fundamental 
Tədqiqatlar İn-tunun üzvü olmuşdur. Bu 
dövrdə E, vahid sahə nəzəriyyəsini yarat- 
mağa cəhd göstərmiş və kosmologiyaya aid 
məsələlərlə məşğul olmuşdur. 

Nisbilik nəzəriyyəsinə aid 
işləri, E.-in mühüm elmi nailiyyəti - ma- 
hiyyətcə məkan, zaman və cazibənin ümu- 
mi nəzəriyyəsi olan nisbilik nəzəriyyəsidir. 

Е.-ә qədər məkan və zamana aid üstün ol- 
müş təsvirlər 17 əsrin axırında İ.Nyuron tə- 
rəfindən izah edilmiş və fizikanın inkişafı 
elektrodinamikanın meydana gəlməsinə və 
ümumiyyətlə, hərəkətlərin işıq sürətinə 
yaxın sürətlərdə öyrənilməsinə gətirib çıxı- 
rana qədər faktlarla açıq ziddiyyət təşkil 
etməmişdi. Məlum oldu ki, elektrodinami- 
kanın tənlikləri ilə (Maksvell tənlikləri) 
Nyutonun klassik mexanika tənlikləri bir- 
birinə ziddir. Maykelson təcrübəsinin nəti- 
cələrini klassik fizika çərçivəsində izah 
etmək mümkün olmadıqdan sonra ziddiy- 
yətlər xüsusilə kəskinləşdi. 

Fiziki hadisələri (həmçinin işığın yayıl- 
masını) inersial hesablama sistemlərində 
təsvir edən xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi, 
demək olar ki, tamımlanmış şəkildə Е. 
tərəfindən 1905 ildə nəşr olunmuşdu. Onun 

əsas müddəalarından biri olan bütün iner- 
sial hesablama sistemlərinin bərabər- 
hüquqlu olması ideyası Nyuton fizikasının 
mütləq fəza və mütləq zaman anlayışını 
mənasız edir. Yalnız o nəticələr fiziki məna 
saxlayır ki, onlar inersial hesablama sis- 
teminin hərəkət sürətindən asılı deyildir. 
Bü təsəvvürlər əsasında Е. yeni hərəkət qa- 
nunlarını çıxarmış (kiçik sürətlərdə Nyuton 
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qanunlarına uyğun gələn) və hərəkət edən 
cisimlərdə optik hadisələrin nəzəriyyəsini: 

vermişdir. 
Efir hipotezinə müraciət edərək o, belə 

nəticəyə gəlmişdi ki, elektromaqnit sahəsi- 
nin təsviri üçün heç bir mühit tələb olun- 
mür və əgər nisbilik prinsipi ilə yanaşı, 
işığın sürətinin hesablama sistemindənasılı 

olmadığına aid postulat da daxil edilsə, nə- 

zəriyyə ziddiyyət təşkil etməz. Zaman və 

uz.-un ölçmə proseslərinin və eynizaman- 
lılıq anlayışının dərin analizi bu postulatın 
fiziki vacibliyini göstərdi. Həmin ildə 
(1905) E. məqalə nəşr etmiş və orada gös- 
tərmişdi ki, cismin m kütləsi onun £ ener- 

iisinə mütənasibdir və sonrakı ildə = me? 

(c-- işığın vakuumda sürəti) məşhur ifadə- 
sini almışdı. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin 
qurulmasını tamamlamaq üçün G.Minkov- 
skinin dördölçülü fəzazaman işi böyük rol 
oynadı. Fiziki tədqiqatlarda (məs., nüvə fi- 

zikasında və elementar zərrəciklər fizika- 

sında) xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi zəruri 
vasitə olmuş və onun nəticələri tam ekspe- 
rimental təsdiqini tapmışdır. 

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi cazibə ha- 
disəsini kənarda saxlamışdı. Hətta qravita- 
siyanın təbiəti, həmçinin qravitasiya sa- 
həsinin tənlikləri və onun yayılması mə- 
sələləri də orada qoyulmamışdı. E, qravi- 

rt kütlələrin mütənasibliyinin 
(ekvivalentlik prinsipi) fundamental əhə- 
miyyətinə fikir vermişdir. Bu prinsipi dörd- 

tasiya və 

ölçülü intervalın invariantliğı ilə uyğunlaş- 
dırmağa çalışaraq E. fəzazaman həndəsə- 
sinin materiyadan asılılığı ideyasına gəlmiş 
və uzun axtarışdan sonra 1915-16 illərdə 
qravitasiya sahəsinin tənliyini çıxarmışdır 
(Eynşteyn tənliyi, bax Cazibə). Bu işümu- 
mi nisbilik. nəzəriyyəsinin əsasını qoy- 
müşdür. 

E. Kainatın qlobal xüsusiyyətlərini öy- 
rənmək üçün öz tənliyinin tətbiqinə cəhd 
edib, 1917 ildə göstərib ki, Kainatın bir- 
cinsliyi prinsipindən istifadə edərək, ma- 

teriyanın sıxlığı ilə fəzazaman əyrilik 
radiusu arasında əlaqə almaq olar, Lakin 
kainatın statik modeli ilə kifayətlənərək ca- 
zibə qüvvələrini tarazlaşdırmaq üçün o, 
mənfi təzyiqi (kosmoloyi sabiti) tənliyə da- 
xil etməyə məcbur olub. A.A.Fridman bu 

problemə düzgün yanaşaraq Kainatın ge- 
nişlənməsi ideyasını irəli sürdü. Bu işlər 
relyatiyist kosmologiyanın əsasını qoydu. 

1916 ildə Е. qravitasiya dalğalarının 
mövcud olmasını qabaqcadan söyləyərək, 
qravitasiya həyəcanlanmasının yayılması 
məsələsini həll etmişdir. Bununla da ümu- 
mi nisbilik nəzəriyyəsinin əsaslarının qo- 
yulması tamamlanmışdır. 
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Ümumi nisbilik nəzəriyyəsi Merkuri 
planetinin orbitinin anomal təbiətini izah 
etmiş (Nyutonun mexanikası çərçivəsində 
başa düşülmürdü), Günəşin cazibə sahəsin- 
də işıq şüasının meyiletməsini (1919-22 
illərdə müəyyən edilmişdir) və cazibə sa- 
həsində yerləşən atomların spektral xətlə- 

rinin yerdəyişməsini (1925 ildə müəyyən 

edilmişdir) qabaqcadan söyləmişdir. Bu ha- 
disələrin mövcudluğunun eksperimental 
sübutu ümumi nisbilik nəzəriyyəsinin par- 
laq təsdiqi oldu. 

E. və əməkdaşlarının elmi əsərlərində 
ümumi nisbilik nəzəriyyəsinin inkişafı va- 
hid sahə nəzəriyyəsinin qurulması təşəb- 
büsü ilə bağlıdır (bu nəzəriyyəyə əsasən 
elektromaqnit sahəsi cazibə sahəsi kimi 
fəza-zamun metrikası ilə orqanik birləş- 
məlidir). Bu təşəbbüslər uğura gətirib çı- 
xarmasa da, relyativist sa/tənin kvant nə- 
zəriyyəsinin qurulması ilə əlaqədar yuxa- 
rıda göstərilən problemə marağı artırdı. 

Kvant nəzəriyyəsinə aid təd- 
qiqatlar. Kvant nəzəriyyəsinin əsasları- 
nın işlənib hazırlanmasında E.-in mühüm 
rolu olmuşdur. O, şüalanma sahəsinin dis- 
kret strukturlu olması təsvirini daxil edərək 
bunun əsasında fotoeffekt qanunlarını çı- 

xarmış, həmçinin lüminessent və fotokim- 
yəvi proseslərin qanunauyğunluqlarını izah 
etmişdir. E.-in işığın kvant strukturu 
ideyaları (1905 ildə nəşr edilmişdir) işığın 
dalğa təbiəti ilə zahiri ziddiyyətdə olmuşdu 
və yalnız kvant mexanikasının yaranma- 
sından sonra öz həllini tapdı. 

Kvant nəzəriyyəsini müvəffəqiyyətlə 
inkişaf etdirərək E. 1916 ildə şüalanma pro- 

seslərini öz-özünə (spontan) və məcburi 
(induksiyaedilmiş) şüalanmaya bölür və 
göstərilən proseslərin ehtimallarını müəy- 
yənləşdirən А və 8 Eynşteyn əmsallarını 
daxil edir. E. Plank şüalanma qanununun 

statistik nəticəsini çıxarır, bu iş müasir 
kvant elektronikasının əsasında dayanır. 
Belə statistik baxışı işığın şüalanmasına 
yox, kristallik qəfəsin rəqslərinə tətbiq edə- 
rək Е. bərk cisimlərin istilik tutumu nəzə- 
riyyəsini yaradır (1907, 1911). 1909 ildə o, 
şüalanma sahəsində eneriinin fluktuasiyası 
üçün düstur çıxarır. Bu iş şüalanmanın 

kvant nəzəriyyəsinin təsdiqi olmuş və fluk- 
tuasiya nəzəriyyəsinin qurulmasında mü- 
hüm rol oynamışdır. 

Statistik fizika sahəsində E.-in 
ilkişi 1902 ildə çıxmışdır. Orada C.U.Gibb- 
sin bu sahədəki işlərindən xəbəri olmayan 
Е. halın ehtimalını zamana görə ortalaşdır- 

maqla statistik fizikanın fərqli variantını 
inkişaf etdirir və bunun nəticəsində fluk- 
tuasiyalar nəzəriyyəsinin əsası olan Broun 

nub) işləyib hazırlayır. “әјә 
1924 ildə Ş.Bozenin işiq kvantlarının: 

statistikasına aid məqaləsi ilə tanış olduq. 
dan sonra E. öz qeydləri ilə Bozenin məqa- 
ləsini nəşr etmişdir. Bunun ardınca E.-in: 
ideal qazın kvant nəzəriyyəsinə aid işi nəşr 
olunmuşdur: beləliklə, 8oze-Eyrşreyn sia- 
tistikası meydana gəlmişdir. 

Molekulların mütəhərrikliyi nəzəriyyə. 
sini işləyərək (1905) və maqnit momentlə- 
rini əmələ gətirən Amper cərəyanlarının: 
reallığını öyrənərək E. (Niderland fiziki 
V. de Haaz ilə birlikdə) cismin maqnitləş- 

dirilməsi zamanı mexaniki momentinin də- 
yişmə effektini qabaqcadan demiş və eks. 
perimental müşahidə etmişdir (Eynşreyn- 
de Haaz effekti). 

E.-in elmi işləri müasir fizikanın inki- 
şafında böyük rol oynamışdır. Xüsusi nis- 

bilik nəzəriyyəsi və şüalanmanın kvant 
nəzəriyyəsi kvant elektrodinamikasının, sa- 
hənin kvant nəzəriyyəsinin, atom və nüvə 
fizikasının, elementar zərrəciklər fizikası- 
nin, kvant elektronikasının, relyativist kos- 
mologiyanın, fizika və astrofizikanın digər 
bölmələrinin əsasını təşkil edir. E.-in ide- 
yaları mühüm metodoloii məna daşıyır. 
Onlar fəza və zaman haqqında olan və 
Nyuton dövründən davam edən mexanistik 
fikirləri dəyişdirərək dünyanın yeni ma- 
terialistik mənzərəsini yaratmışdır. 

1920-40 illərin ictimai-siyasi hadisələri 
E.-i olduqca həyəcanlandırırdı, o, cəsarətlə: 
faşizmə, müharibəyə, nüvə silahlarından is- 
tifadə edilməsinə qarşı çıxış edirdi. 30-cu 
illərdə E. müharibə əleyhinə mübarizədə iş- 
tirak etmişdir. 1940 ildə Е. ABŞ preziden- 
tinə məktub yazaraq, faşist Almaniyasında 
nüvə silahının yaranması təhlükəsini qeyd 
etmişdir ki, bu da ABŞ-da nüvə tədqiqatla- 
rının təşkilini stimullaşdırmışdır. 

EYNŞTEYN ƏMSALLARI - şüalanma 
kvant keçidlərini xarakterizə edən əmsallar, 

1916 ildə A.Eynşteyn foton konsepsiyasına: 
əsaslanaraq, atom və molekulların şüalan- 
ma və udulma nəzəriyyəsini yaradarkən bu 

anlayışı daxil etmişdir, bu nəzəriyyədə ilk 
dəfə olaraq o, məcburi şüa- lanma ideyasını 

irəli sürmüşdür. Spontan şüalanmanın, 

spontan udulmanın və məcburi şüalanma- 
nın ehtimalları uyğun olaraq, Ay, Bı və Вуу 
(burada indekslər üst Е, və alt F, energetik 
səviyyələr arasındakı keçidlərin istiqamət- 
lərini göstərir) əmsalları ilə ifadə olunur. 
Eynşteyn maddə ilə şüalanma arasında 
termodinamik tarazlıq halı üçün Plank düs- 

turünü çıxararkən Eə, arasındakı münasi- 
bətləri analitik şəkildə göstərmişdir (bax 
İstilik şüalanması). 

A.Eynşteyn və holland fiziki V.de Haaz 
tərəfindən verilmişdir (1915). Bu effekt 
Ватеи effektinin tərsidir (bax Maqneto- 
mexaniki hadisələr), 
EYNŞTEYNİN CAZİBƏ QANUNU – 
bax Cazibə, 
EYNŞTEYNİLM (Finsteinium), Es - sü- 
ni radioaktiv kimyəvi element, elementlə- 
rin dövri sisteminin III qrupunda yerləşir. 
Aktinoidlərə aiddir, at. n. 99. Stabil nuklid- 
ləri yoxdur, Е.-ип kütlə ədədləri 243-256 

olan 14 radioaktiv nuklidi məlumdur, on- 
lardan ən çox yaşayanı Es (Т, 471,7sur) 
və Es (Т,2275,7 sut) mklidləridir. 1952 11- 

də A.Qiorso, C.Tompson və Q.Higgins 
kəşf etmişlər. A.Eynşreynin şərəfinə (1955) 
adlandırılmışdır. 

Atomun xarici elektron təbəqələrinin eh- 
timal edilən konfiqurasiyası 5/11 6s36p57x2: 
oksidləşmə dərəcəsi 42 və 13 (даһа 
davamlı) olur. E.-un kristal qəfəsi üzdə 
mərkəzləşmiş kubdur, /,, 860”C. Е. kimyə- 
vi xassələrinə görə başqa üçvalentli aktino- 
idlərə oxşardır. Nadir-torpaq elementlərin 
flüoridləri və hidroksidləri ilə birgə çökdü- 
rülür, tributilfosfatla və tenoiltriflüorase- 
onla zəif turş məhlullardan ekstraksiya 
edilir, 1461, HCI və NH,SCN sulu məh- 
lullarında (anionitlərdə sorbsiya olunan) 
anion komplekslər əmələ gətirir. E. nuklid- 
ləri tsiklotronda U, Bk və ya Cf-u N, Hevə 
D-un müvafiq sürətləndirilmiş ionları ilə 
şüalandırdıqda alınır, 
EYNTHOVEN Villem (21.5.1860, İndo- 

neziya, Semaranq – 29.9.1927, Niderland, 
Leyden) – Niderland fizioloqu, elektrokar- 
dioqrafiyanın banisi. Nobel mükafatı lau- 
теаи (1924). Ut- 
rext Un-tini bi- 
tirmişdir (1885). 
1886 ildə Leyden 
Un-tnin prof.-u ol- 
müş və ömrünün 
sonuna kimi bu 
vəzifədə işləmiş- Ди 
dir. 1903 ildə ürə- 
yin elektrik aktiv- 
İlyini qeyd etmək 

üçün cihaz quraşdırmış və 1906 ildə ilk 
dəfə olaraq diaqnostik məqsədlə elektro- 
kardioqrafiyadan istifadə etmişdir. Əsərləri, 

Əsərləri: Nenes Galvanometer, “Annalen der: 
Руа, 1903, Bd 12: Über ic Deutung des Elekto- 
kardioqramıs, “Pflüqes Arehiv für dil gesamie Рһу- 
siologic des Menchen, und der Tiere”, 1913, Bd 149. 

EYNULLAYEV Balasan Seyfulla oğlu 
(d:5.7.1943, Bakı) – Boks üzrə beynəlxalq 
dərəcəli hakim (2002, AİBA), Avropa də- 
rəcəli hakim (1995, EABA), SSRİ idman 
ustası (1963), əməkdar məşqçi (1994), fəx- 
ri bədən tərbiyəsi və idman işçisidir (1998), 
Azərb, Neft və Kimya İn-tunu bitirmişdir 
(1967), 

EYNÜLQÜZAT (zili сә), Əbill- 
Məali Abdullah ibn Əbu Bəkr Mə- 
həmməd ibn Əli əl-Miyanəci əl-Həmə- 
dani (1098, Həmədan – 7.5.1131, Hə- 
mədan) — Azərb, filosofu, Əslən Azərb.- 
ın Miyanə ş.--ndəndir. Ata və babası 
hüquqşünas və Həmədan ş.-nin qazisi 
olmuşlar. E. təhsilə erkən yaşında baş- 
lamiş, Ömər Xəyyam, Məhəmməd ibn 
Həmmuyə, Həmədanlı Bərəkə və b.-dan 
dərs almışdır. Mürşidlər silsiləsi ibn 
Həmmuyə vasitəsilə Farmədiyə çatır, 
Gənc ikən islam hüquqçusu kimi tanın- 
mış, Həmədanın qazisi və şəhər məd- 
rəsəsinin rəhbəri təyin olunmuşdur. 
“Eynülqüzat” (ər. - qazilərin gözü) kimi 
məşhurlaşmışdır. Nə ortodoksal müsəl- 
man sxolastikası (kəlam), nə də məz- 
həblərin teolofi: kazuistikası ilə qane 
olmayaraq, empirik biliklərə can atan E.- 
ın elmi axtarışları onu: təsəvvüfə və 
M.Qəzzalinin əsərlərinə aparıb çıxar- 
mişdir. 1122 ildə Qəzzalinin qardaşı 
Əhməd Qəzzali ilə tanışlığı E.-ın elmi 
dünyagörüşündə əsaslı dönüşə səbəb 
olmuşdur. Həmin dövrə qədərki əsər- 
lərində ədəbi, dini və fəlsəfi mövzuları 
əhatə edən Е.-п bundan sonra qələmə 
aldığı “Zübdət əl-həqaiq” (“Həqiqətlərin 
məğzi”, 1122) və “Təmhidat” ("Mü- 
qəddimələr”, 1127) əsərlərində təsəv- 
vüfün müxtəlif aspektləri işıqlandırılmış, 
ona bitkin fəlsəfi məzmun verilmişdir. 
Ortodoksallığa qarşı çıxdığına, М.Нә/- 
lacin düşüncələrini və vəlidəri-yücud kon- 
sepsiyasını davam etdirdiyinə görə ru- 
hanilərin təqibinə məruz qalmış, 1128 
ildə səlcuq sultanı Səncərin vəziri Qi- 
vamüddin Dərgəzininin səyi ilə həbs 
edilərək Bağdada aparılmışdır. Bağdad 
zindanında yazdığı “Şəkva əl-gərib ənil- 

vətənindən ayrı salınmış qə- 
kayəti”) əsərində öz yaradıcılıq 

а bir növxitam vermiş, öz dok- 
rrinalarını, mütərəqqi ictimai-siyasi ba- 
Xışlarını müdafiə etmişdir. Poetik nü- 
munələrin geniş yer verildiyi əsər yüksək 
bədii üslubda tərtib edilmişdir. Bir müd- 
dət sonra Е. Həmədana aparılmış, rəh- 
bərlik etdiyi mədrəsədə dərisi soyularaq 
edam edilmiş, cəsədi bir müddət asılmış, 
sonra yandırılmışdır. Ömrünün son on 
ilində dostlarına və müridlərinə yazdığı 
127 elmi-fəlsəfi namə “Məktubat” adı 
altında toplanmışdır. 

Varlıq təlimi, E.-ın varlıq təlimində 
“varlıq” bütün mövcud şeyləri əhatə edən 
ən ümumi qisimlərə (qədim - əzəli və 
hadis - sonradan meydana çıxmış: kamil. 
və naqis: vahid və çox) bölünür, Bu to- 
İimdə ayrı-ayrı şeylər aləmi eyni za- 
manda bütövlükdə həm vahid, həm də 
çoxluq olan mütləq sonsuz varlığın - 

Allahın xarici təzahürləridir. "Bu ona 
bənzəyir ki, günəş vahid olsa da, ondan 
çıxan şüalar çoxdur. Haqdır ki, deyilə: 
günəş çoxluqdur, şüalar isə vahiddir” 

Allahdan başqa hər bir şey yalnız onun 
tamlığını və çoxluğunu izləyən olması 

həm hissə, həm də tək olur. 
ində mövcud olan əzəli, sonsuz 

və zəruri varlıq - substansiya (“zat”) isə 

heç bir vəchlə özündə ikilik olmayan 
vahiddir. E. substansiyanın birliyini 
“əhədiyyət” və “vəhdət” baxımından nə- 
zərdən keçirir: vahid birdir, əhəd y 
nədir, çoxluğun qəti istisna olunduğ 
əhədiyyət dərəcəsi vəhdətdən daha xüsu- 
sidir. Vəhdət üç dərəcədə təzahür edir: nə 
potensial, nə də aktual şəkildə çoxluğun 
olmadığı substansiya vahidliyi: potensial 
çoxluğun substansiya ilə vəhdəti, möv- 
cud varlıqların vəhdəti, Allah bütün 
mövcud varlıqların mənbəyi və yeganə 
səbəbidir. Bu baxımdan E. məşşailərin 
(Şərq peripatetiklərinin) emanasiya təli- 
mini rədd edir, hər bir varlığın özündən 
sonrakı varlıq üçün səbəb olmasını qəbul 

etməyi monizmdən uzaqlaşmaq kimi 
qiymətləndirirdi. Ona görə, "alimlərin 
nəzərində ilk mövcud içün daşıyıcı 
olan” Allahın substansiyası əslində heç 
bir fərq olmadan hər bir mövcud şey 
üçün daşıyıcıdır. Səbəb-nəticə əlaqəsində 
səbəbin varlığı labüd və davamlıdır. Özü- 
özlüyündə varlığı olmayan şey başqası 
üçün səbəb ola bilməz. E. atributlar ("si: 
fətlər”) məsələsində sifatiyyə, mörəzi 
əşəriyyədən tam fərqli mövqe nümayiş 
etdirirdi, Atributlar substansiya və şeylər 

ribin şi er. 

və 
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aləminə nisbətdə eyniyyət və müxtəliflik 
halları ifadə edir: onlar substansiyadan 
ayrılmazlığı cəhətdən substansiyanın 

eyni, varlığın çoxlu qisimlərə bölünməsi 
cəhətdən isə substansiyadan başqadır. 
Cisimlərin mövcudluğunu şərtləndirən 
atributları substansional, hər hansı key- 
fiyyətləri isə aksidentaldır. Aksidental 

atributlar zaman kəsiyində mövcud olur. 

Zaman hərəkətlə, hərəkət isə cisimlə 

Məkan cisimlərdən kənarda 

isü, məkan 
bağlıdır 
mövcud deyildir, daha di 
cismin formasıdır. 

E. şeyləri davamlı dəyişmə, meyda- 
naçıxma və yoxolma halında götürürdü. 
Ona görə, əsaslı kəmiyyət dəyişmələri 
keyfiyyət dəyişmələrinə keçmədiyi və 

onlar arasında nisbət pozulmadığı təq- 
maddi obyektlərdəki dəyişilmə 

çarpmır. Hər bir andakı varlıq 
in anda mövcud olan nisbəti tələb 

ördüyün 

dirdə, 

növcud şeylərin bu anda 
qabaqca görmüş olduğun var- 
fərqlidir 

uri, mümkün və Öz varlığı sarıdan z 

eyri-mümkün olanla 
övcud və qeyri-mövcud olması 

Allaha nisbətindən irəli gəlir 
Qeyri-mümkün varlıq zəruri varlığın 

(maddi və mənəvi şeylər 
lür, Müm- 

rasında 
gedən sonsuzluü 

qeyri-mümkün 
lüz xətt üzərində fərz olunmuş xəyali 

ə kimidir” və onun gerçəkliyi yoxdur 

əks hall 4 səbəbdən 

ə əks olan xeyir 

təbiətinə müvafiq 

ksliklə dərk edən va insana 
övcüddur 

İdrak nəzəriyyəsi. E.-ın idrak nəzəriy- 

rak prosesinin üç mərhələsi 
rhələ mərhələ, əqli m 

irxası (batini-intuitiv) mərhələ. 

ndən asılı olan 

drak sayəsində ən bəsit anlayışlar 
lir. Hissi idrak üzərində məşşailər 

yan E, diqqəti daha çox 
m ilə batini işıqlanma sa- 

olunan elm (“mərifət”) 

qarşılaşmasına yönəltmişdir, О, təfəkkür 
ormalarından hökmləri ümumi və xü- 

susi, iqrari və inkari olması baxımından 

keçirmiş, məzmunca onların 

müddəalar, zənnə əsaslanan 

növlərindən bəhs et- 
iqdən geniş bəhrələnən E 

uakimələrində sillogizmin tə- 
axın fiqurlarını, apodiktik istid- 

1, sübutları tətbiq etmiş, təfəkkür 

r və 5. 

formalarının düzgünlüyünü onların əks 
etdirdiyi məzmunun gerçəkliyi ilə vəh- 
dətdə götürmüşdür. 

: rə, ağıl gerçəkliyin dərkində 
geniş imkanlara malik olsa da, пбәууәп 
həddən sonrakı həqiqətlərin qavranıl- 
masında acizdir. Ağıl varlıq aləmindən 
alınan predmetlərin subyektiv-əqli tə- 

səvvürünü yaradır. Gerçəkliyin inikası 
olan əqli anlamlar zaman və məkanla 
bağlıdır. Əzəliyyət zamanla məhdud- 
laşmadığından əzəli anlamın dərki ağılla 
mümkün deyil. Əsas məqsəd olan bu 
mərifətə yiyələnməyin yolu məkan və 
zaman bağlılıqlarından xilas olmaq, nəfsi 
hiss və maddiyyatdan ruhi işıqlanmay 
yönəltməkdir. Allahın tanınması üç növ- 
dür: onun substansiyasının mərifəti, onun 

atributlarının mərifəti: onun hökmlərinin 
və işlərinin mərifəti. İnsan özünü 
("nəfs”ini) dərk etməklə Allahın hökm və 
işlərinin, universal canı (“Məhəmməd 
nəfsi”ni) dərk etməklə atributların mə- 
rifətinə nail olur. E.-ın Həllacın “mən 
Haqqam”, Bistaminin "şanım necə də 
ucadır” kəlamlarına istinadən izah etdiyi 
son idrak mərhələsi hər cür fərq və müx- 
təlifliyin istisna olunduğu, idrak obyek- 
tinin öz varlığını əridərək mütləq həqi- 
qətlə bütünləşdiyi substansiya mərifətidir. 

İlahi eşq konsepsiyası, E.-ın idrak 
nəzəriyyəsində “eşq” anlayışı mühüm yer 

Mütləq həqiqətin sirrinə vaqif 
n yeganə vasitəsi kimi çıxış edən 

eşq insan qarşısında icrası vacib olan 
mənəvi vəzifədir. Bu vəzifəni həyata ke- 

çirən şəxs idrakın ən ali və yeganə ob- 
yekti olan ilahi substansiyaya qovuşmuş 
olur. Eşqin son mərhələsində başlan- 
ucda bütün digər varlıqlar istisna olun- 
duqdan sonra qalan “aşiq” (insan) 
müşahidə edən və “məşuq” (Allah) 
müşahidə edilən ikiliyi də aradan qalxır 
və mütləq eyniyyət meydana gəlir. Qno- 
seoloyi aspekt ilə ontoloği aspektin üst- 
üstə düşdüyü bu məqamda E. inkar- 
nasiya (“hülul”) anlayışını birmənalı şə- 
kildə istisna edir. Müşahidə edənlə mü- 
şahidə edilənin, dərk edənlə dərk edilənin 
eyniyyətinin qəbulu varlığın vəhdətinin 
təsdiqinə aparıb çıxarır. Bu baxımdan, 
insanın eşqi Allah üçün aksidensiya, 
Allahın eşqi isə insan canı üçün substan- 
siya rolunda çıxış edir: bunlardan biri 
digəri olmadan təsəvvür edilə bilməz. 

Eşqin mükəmməl ifadəçisi kimi İblis 
obrazını önə çəkən Е. İblisin ortodoks 
islam interpretasiyasından fərqlənən, 
əsası Həllac tərəfindən qoyulmuş “İblisi 
müdafiə” ənənəsini davam və inkişaf 

tükür 
olm 

etdirmişdir. E.-a görə, İblis həqiqi aşiqdir. 
və məhz eşqinə görə əzabları və lənətə 
düçar olmuşdur. İlahi işığın iki təza., 
hüründən biri kimi Məhəmməd nuru ilə 
qarşılaşdırdığı və “qara işıq” adlandır. 

dığı İblis nuru ilahi idrakın son mərhə. 
ləsinə çatmış idrak subyekti üçün son 
sınaqdır. 

Eşq mərhələsindəki batini-intuitiy 
idrakın bəyanı sözlərlə mümkün olma. 
dığından simvollar sistemindən istifada 
edilir. E.-a görə, “mənası özünə uyğun və 
düzgün şəkildə izah edilən şey elmdir”. 
Mərifətdə bü cür bütöv anlaq mümkün: 

olmadığından dolayısı yollarla təsəvyür 
yaradılır. Simvolizm əvəzinə “təşabüh" 

(anlaşılmazlıq, çox anlamlılıq) anlayışını 
təklif edən Е.-а görə, söz və onun ifadə: 

etdiyi məna arasında mütləq semantik 

əlaqə mümkün deyil. Əqlarxası mərhələdə 

bütün sözlərin mənası əqli düşüncə və 
gündəlik həyat təcrübəsindəkindən fərq- 
lənən şeylər haqqında koqnitiv təcrübəyə 
əsaslanır, Bu baxımdan o, esxatoloyi ha- 
disələrin Quran və hədislərdəki material 
təsvirini sadəcə psixolofi təsir vasitəsi kimi 
qəbul edirdi ki, bu da ona qarşı sürülmüş 
ittihamlardan biri idi 

Ümumilikdə E.-ın fəlsəfi fikirləri 

onun irfani düşüncə tərzi ilə uzlaşan 
çevik bir sistem təşkil edir. Öz konsep- 

siyasının bütün müddəalarını Quran ayə- 
ləri ilə əsaslandıran Е. onun ortodoksal 

interpretasiyalarına qarşı çıxaraq, batini 
kodlarını açmağa çalışmış, bununla da 
fəlsəfi-irfani təfsir işləyib-hazırlamışdır. 
Onun əsasını qoyduğu vəhdəti-vücud və 
irfan təlimləri Ş.Sülrəvərdi, İbn Ərəbi, 
İbn Fariz, Rumi, Şəbüstəri, 1.Nasimi və b.- 
nın yaradıcılığında inkişaf etdirilərək 
sistemləşdirilmişdir. 

Əd: Мәттәдоу 2. Azərbaycan fəlsəfəsi 
tarixi, В. 1994, Eynülqüzat Həmədani 

Təmhidat. B., 2006, 

EYR, Eyr-Nort – Avstraliyada ən bö- 
yük axarsız şor göl. Materikin quraq, вәһ- 
ralı с, hissəsində, dəniz səviyyəsindən 16: 

aşağıdadır. Yalnız yayda, ona çaylar tökül- 
düyü vaxt su ilə dolur. Bu dövrdə sah, təqr. 
15 min km-ə, dərinliyi 20 m-ə çatır. İlin 
başqa fəsillərində quruyaraq, şoranlığa çev- 
rilir. 1840 ildə gölü kəşf etmiş ingilis səy- 
yahı C.Eyrin şərəfinə adlandırılmışdır. 
EYR – Avstraliyanın c.-unda, Spenser və 
Böyük Avstraliya körfəzləri arasında ya- 

rımada. Səthinin çox hissəsi tikanlı kolluq- 
lar və seyrək çöl bitkilərindən ibarət yayla 

(hünd. 100-120 m), şm.-ı Qoler d-rıdır 
(hünd. 433 /т-әдәК, Nyuki-Blaffd.). Dəmir 
filizi çıxarılır (Ayron-Nob, Ayron-Mo- 

Eyr gölü. 

nark). Qoyunçuluq inkişaf etdirilir. Şəhər- 

ləri Port-Linkoln, Uayyaladır. İngilis səy- 
yahı C.Eyrin şərəfinə adlandırılmışdır. 

EYRENA, İrena (yun. Fipfivn - “sülh”) 
qədim yunan mifologiyasında sülh ilahə- 

si, zənginlik allahı Plutosun mürəbbiyəsi 
(yaxud anası). Yaşlı üzümçü Trigeyin E.- 
nı qəddar müharibə allahı Polemosun әза- 
rətindən qurtarması Arisrofanın “Sülh” 
komediyasında (e.ə. 421) təsvir olunmuş- 

dür, E.-nin Böyük Kefisodot tərəfindən 

işlənmiş gözəl qadın obrazında kömə Plu- 
tosla birlikdə tunc heykəli (e.ə. 374) Afina 

aqorasında qoyulmuşdur. E.-ya Romada 
Paks (lat. ih) adı ilə sitayiş olunurdu. 

EYRİ FUNKSİYALARI - /”-z//- 0 
ikitərtibli diferensial tənliyinin həlləri olan 
Ai(z) və Bi(z) funksiyaları (z asılı olmayan 

dəyişəndir). (-z) arqumentindən asılı olan 
El. indeksi ve.1/3 olan Bessel funisi- 
yaları ilə ifadə olunur: 

Јагәг|2/3-6. 

Eyr yarımadası, Port-Linkoln şəhəri. Avstraliya, 
E(f. müxtəlif xüsusi funksiyaların asimpto- 
tik təsviri nəzəriyyəsində böyük rol oyna- 

yır. Riyazi fizikada (məs., yer səthində 
radiodalğaların difraksiyası nəzəriyyəsin- 
də) tətbiq edilir. C.R.Eyri tərəfindən araşdı- 
rilmişdir. 

EYSEBİO (Euzebiu) da Silva Ferreyra 
(portuqalca Eusebio da Silva Ferrcira: 
25.1.1942, Lourensu-Markiş (indiki Mapu- 
tu)-5.1.2014, Lissabon) – Mozambik əsilli 
portuqal futbolçusu (hücumçu), 20 əsrin ən 
güclü futbolçularından biri hesab olunur. 
Lissabonun "Benfika” futbol klubunun he- 
yətində çıxış etmiş, 301 oyunda 317, Por- 
tuqaliya yığmasının tərkibində keçirdiyi 64 
oyunda 41 qol vurmuşdur. Dünya çempio- 
natının (1966) bürünc mükafatçısı, Avropa 
çempionlar kubokunun (1961/1962 illər 
mövsümü) qalibi, Portuqaliyanın (1954- 
2003 illər) və Avropanın (1965) ən yaxşı 

Eysel çayı, Deventer şəhəri 

futbolçusu, dünya çempionatının (1966) ən 
məhsuldar oyunçusu olmuşdur. 
EYSEL (lissel) — Niderlandda çay Reyn 
çayının sağ qolu: Amem ş. yaxınlığında 
ondan ayrılır, Eyselmer (Zeyder-Ze körfə- 
zinin c. hissəsi) göl-körfəzinə tökülür. Uz. 
123 km. Düzənlikdə bəndlənmiş yataqdı. 
axır. Ornaillik su sərfi təqr, 280 m)/san, 
maks. təqr. 2000 m3/san, qışda gursuludur 
(səviyyəsi 4-7 m qalxır). Gəmiçiliyə yarar- 
биг, Kanallar şəbəkəsi ilə ölkənin şm, və ş 
rayonları əlaqələnir. Deventer, Evolle şə: 
hərləri E. sahilindədir. 
EYSLER (Eisler) Hans (6.7.1898, Leyp: 
544 = 6.9.1962, Berlin) - alman bəstəkunı, 
pedaqoq və ictimai xadim. Uşaqlığı və 
gəncliyi Vyanada keçmiş, ibtidai musiqi 
təhsilini də orada almışdır. 1919-23 illərdə 
AŞönberqdən kompozisiya dərsləri almış- 
dir. 1924 ildən Berlində yaşamışdır. F 



EYSRİZENVELT 

lərdən E.Vay-nert, 
B.Brextlə, bir çox 
mahni və ballada- 
larının ifaçısı, mü- 
gəmi E.Buşla 
əməkdaşlıq etmiş- 
dir. Yaradıcılığının 

yil etmişdir. 
1933 ildə faşist çevrilişindən sonra E. 

Almaniyadan mühacirət edərək — 1933-38 
illərdə Avropanın müxtəlif ölkələrində 
Fransa, İspaniya və s.), 1938-48 illərdə 

ABŞ-da mişdir. 
Mühacirətdə olduğu zaman E. "Alman 

simfoniyası”, “Lenin” rekviyemi, “Мӧһа- 
ribə əleyhinə” kantatı, он. üçün 5 pyes, 
"Kalifomiya balladası” radiokantata, ins- 
trumental müşayiət ilə səs üçün 9 kamera 
kantatası yaratmışdır. 1948 ildə ABŞ-ı tərk 
etmiş, bir müddət Avstriyada yaşamış, 
sonra isə Berlində məskunlaşmış və 
ADR-in (Almaniya Demokratik Respub- 
likası) aparıcı bə arından biri olaraq 
fəaliyyət göstərmişdir. Berlin Ali Musiqi 
Məktəbində kompozisiyadan dərs demiş, 
ADR İncəsənət Akademiyasının rəhbər- 
lərindən biri olmuşdur. Şair İ.Bexerin söz- 
lərinə ADR-in Dövlət himnini bəstələmiş- 
dir (1949). Bu dövrdə E. alman klassik ənə- 
nələrinə söykənən yüksək, işıqlı vətəndaş 
lirikasının nümunələrini yaratmışdır. "Əs- 
rin serenadası" kantatası, "Ömək” (İ.V.Gö- 
tenin sözlərinə) vokal triptixi, “Kuyan- 
Bulakdan olan xalçaçılar” (Brextin əsəri 
üzrə) kantatası bu sıradandır. 

ər, rəylər, müasir musiqi 
sənətinin məsələləri üzrə oçerklərin müəl- 

E. məqal 

lifi olmuşdur. Musiqi estetikasına dair mü- 
lahizələri N.Notovitsin “H.Eysler ilə söh- 

bətlər” (1971) və “H.Eysler. Q.Bunge ilə 

söhbətlər" (1970, 1975) kitablarında top- 
lanmışdır, Alman incəsənət akademiyasına 
üzv seçilmiş, ADR Milli mükafatlarına la- 

yiq görülmüşdür (1950, 1958), 
EYSRİZENVELT - bax Aysrizemvell. 
EYŞABAD - İranın Şərqi Azərb. osta- 
nında kənd. Mərənd şəhristanının Mərkəzi 

bölgəsinin Yamçı kəndistanında, Mərənd 

şndən 5 Хол c.-q.-də yerləşir. 
EYTENHAGE (Uitenhage) – CAR-ın с.- 

ş-ində şəhər, Port-Elizabet ş--nin peyk ş.-i 
Әһ. 103,6 min (2011). 

Avtomobilquraşdırma, lokomotivquraş- 
dırma, toxuculuq (yun parça istehsalı), ye- 
yinti s 
EYTS SAHİLİ (Fights Coast) — Qərbi An- 
tarktidada, Elsuort torpağı sahilinin bir his- 
səsi, 85 və 1022 q.u. arasında 500 kın-dən 
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çox məsafədə uzanmışdır. E.s.-nin böyük 
hissəsi Abbota şelf buzlağı ilə örtülüdür. 
Q. hissəsini dağlıq səthə malik (hünd. 1036 
m-ədək) Terston y-a tutur, 1829-30 illərdə 
Antarktikaya səfər edən ilk Amerika geo- 
loqu C.Eyvsin şərəfinə adlandırılmışdır. 
EYUBOV İkram Ziyəddin oğlu (13.3. 
1925, Qazax r-nunun Ürkməzli k. – 26.2. 
2011, Bakı) – Azərb.-ın əməkdar baytar 
həkimi, klinist. Baytarlıq e.d. (1970). 1949: 
ildə Qazax Müəllimlər seminariyasını bi- 
tirdikdən sonra Tovuz r-nunun Şamlıq kənd 

orta məktəbində müəllim işləmişdir (1941— 
45), Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitir- 
mişdir (1950). Həmin ildən İn-tda baytarlıq 
rentgenologiyası kabineti yaratmış və bu 

fəndən dərs demişdir. 1958 ildən Е. Azərb. 
ni Tədqiqat Baytarlıq İn-tunda baş elmi 

işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1972 ildən 
1994 ilə qədər həmin in-tda yoluxmayan 

xəstəliklər laboratoriyasının müdiri, 1994 – 

2004 illərdə isə Azərb. Aqrar Un-tinin Qa- 

zax filialında kafedra müdiri və Qazax 

tədris məntəqəsinin müdiri vəzifələrində 
çalışmışdır. 2005 ildən E. yenidən Bay- 
tarlıq İn-tuna qayıtmış və yoluxmayan xəs- 
təliklər laboratoriyasının müdiri olmuşdur. 

Tədqiqatları ətraf mühit amillərinin tə- 
siri ilə qoyunlarda əmələ gələn endemik 
xəstəliklərə (anemiya, ur, ataksiya) və bun- 

ların profilaktikasına, heyvandarlıqda sele- 

nin əhəmiyyətinə həsr edilmişdir. 150-dən 
artıq elmi əsərin, 2 kitabın, $ səmərələşdi- 
rici təklifin müəllifidir. Müəllifi olduğu duş 

qurğuları Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri 
Sərgisinin qızıl medalına layiq görülmüş- 
dür. 

Əsərləri: Baytarlıq. təbabəti (Y.Hacıyev, 
Ç.Əhmədov, F.Şirinov, Ə.Məmmədova ilə birlikdə). 

B., 2005. 

EYVAN (ər, ələl), balkon — binanın 

fasad diyarından irəli çıxan, yaxud in- 
teryerdə yerləşən (teatrlarda və s.) üç tə- 
rəfdən hüdudlanmış, bəzən tağlı tikili 
Teatrlarda tamaşaçılar üçün yerləri olan E.- 
lar amfiteatrın üzərində mərtəbələrlə (ya- 
ruslarla) yerləşdirilir. Е. tikinti elementi 
kimi ilk dəfə Şərqdə yaranmışdır (Əhəməni 
hökmdarlarının, Parfiya dövlətinin və Sa- 
sanilərin saraylarında). Tikintiyə möhtə- 
şəmlik verən E. çox vaxt sıra sütunlu olur- 
du, Mədain (Ktesifon) sarayının xaraba- 
lıqları Eyvan-i Kəsra adı ilə məşhurdur. 

Она əsrlərdə Orta və Yaxın Şərqin saray və 

dini binalarında E.-lar tikilirdi. Sərvistan 
(İran) sarayı, İsfahan, Buxara, Herat məs- 
cidləri vəs, binalarda bu dövrə aid maraqlı 

ümunələri qalmışdır. Avropada E, yal- 
nız orta əsrlərdən, əsasən, müdafiə tikili- 
lərində və kilsə memarlığında tətbiq edil- 

liliyini gücləndirmək: üşün ii də 
EYVANƏK – İranın Ен 

isə “ndən 26 kn c,-da yerləşir. — ğ 
EYVAZ - Azərb.-ın Şahbuz r-ninda (Nax, 
MR), Ауппс k--nin ş.-ində orta əsrlərə aid 
yaşayış yeri. Arxeolofi axtarışlar Zamanı 
daşdan düzbucaqlı planda inşa: edilmiş xey. 
li tikinti qalıqları, bişmiş kəmic, da 
xında hazırlanmış çəhrayı rəngli şirsiz saxsı 
məmulatı (küpə və səhəng tipli qablar), 
möhkəm gövdəli ağac tir qalığı aşkar olun- 
muşdur, Е. yaşayış yerinin 14-17 əsrlərə 
ail olduğu ehtimal edilir. 
EYVAZ NEKROPOLU - Ordubad ş.-nin 
c.-q. hissəsində arxeolofi abidə. 1980-ci il, 
lərin əvvəllərində yerində avtovağzal inşa 
edilmişdir. Orada mərmərdən hazırlanmış 
çoxlu başdaşı tipli qəbirüstü xatirə abidələri 
var idi, Bu abidələrin üzərində ərəb və fars 
dillərində kinbələr olmuşdur, Qəbiristanlıq 

sufi şeyxi Pir Eyvazın vəfatından sonra 
meydana gəlmişdir. Sonralar bu sufi şeyxi- 
nin qəbri ətrafında dəfn mərasimləri keçi- 
rilmişdir. Qəbiristanlıqdakı məzar kitabə- 
lərinin tarixləri orada 16 əsrdən başlayaraq 
dəfn mərasimlərinin təşkil. olunduğunu 
söyləməyə əsas verir. 

EYVAZ TÜRBƏSİ - Ordubad ş--nin с. 
hissəsində Pir Eyvaz qəbiristanlığının şm. 
tərəfində memarlıq abidəsi, Məşhur sufi: 
şeyxi olmuş Pir Eyvazın qəbri üstündə inşa 
edilmişdir. Qəbrin üstündə sementlə bir- 
birinə bərkidilmiş mərmər başdaşı parça- 
larının üzərində olan kitabə qalıqlarında 
sufiliklə bağlı yazılar həkk olunmuşdur. 16 
əsrə aiddir. Dağıntıları qalmışdır. 

EYVAZALILAR - Azərb. Resp. Beylə- 
qan r-nunda kənd, Eyvazalılar ə.d.-nin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 10 km şm.-da, 
Ağeabədi-İmişli avtomobil yolundan və 
Yuxarı Qarabağ kanalından 0,6 /mn aralı, 
Mil düzündədir, Əh. 2760 (2015), pambıq- 
çılıq, taxılçılıq və heyvandarlıqla məşğul- 
dür, Tam orta məktəb, kitabxana, uşaq 
bağçası, klub, rabitə şöbəsi, tibb məntəqəsi, 
ATS var, 

EYVAZXANBƏYLİ - Azərb, Resp. Ağ- 
damr-nunun Maqsudlu ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 8 Хән şm.-da, Qarabağ düzün- 
dədir. Əh. 1658 (2015): işğaldan (1993, 

iyul) əvvəl taxılçılıq, atçılıq, qoyunçuluq və 
quşçuluqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, 
uşaq bağçası, klub, kitabxana, xəstəxana 

və Atçılıq 2-ди var idi, 

isə başqa yaşayış məntəqələrinə yiq 
müşdür. İşğaldan əvvəl əhalisi (100 nəfər) 
heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olmuş- 
dur. Orta məktəb, klub, kitabxana və tibb 

EYVAZLILAR - Azərb. Resp. Goranboy 
r-nunun Boluslu ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 
zindən 8 Кет ş--də, düzənlikdədir. Əh. 561 
(2015): əkinçilik və heyvandarlıqla məş- 
ğüldür, Ümumi orta məktəb, klub, kitabxa- 
na, tibb məntəqəsi var. 

EYVAZOV Bahadır Əsgər oğlu (26.10, 
1907, Qaryagin, indiki Füzuli r-nu — 26.1, 
1987, Bakı) — dermatoloq, tibb e.d. (1936), 
prof: (1940), Azərb, SSR əməkdar həkim 
(1942) və əməkdar elm xadimi (1956). 

1935-37 illərdə Azərb. Səhiyyə Komissar- 
lığında elm və tibb təhsili idarəsinə başçılıq 
etmiş, 1938-46 illərdə Elmi Tədqiqat Dəri- 

Zöhrəvi Xəstəlikləri İn-tunun direktoru, 
1946-64 illərdə Azərb, Dövlət Tibb İn-tu- 
nun rek- toru və 1973-87 illərdə Elmi Təd- 
qiqat Hematologiya və Transfuziologiya 
İn-tunun direktoru olmuşdur. Tədqiqatları, 
əsasən, dəri-zöhrəvi xəstəliklərin klinikası 
və epidemiologiyasının, resp. balneoloyi 
kurort sərvətlərinin (Naftalan nefti, Suraxa- 
ni kükürdlü suyu, Şıx mineral bulağı, Şuşa 
iqlim kurortu və s.) öyrənilməsinə həsr 
edilmişdir. Azərb. SSR Ali Sovetinin (2 və 
5-ci çağırış) deputatı olmuşdur. Azərb. 
Resp. Elmi Tədqiqat Hematologiya və 
Transfuziologiya İn-tu E.-un adınadır. 
EYVAZOV Bilayət Yusif oğlu (1.4.1941, 
Yerevan — 12.7.2005, Bakı) — materialşü- 
naslıq sahəsində Azərb. alimi, texnika e.d. 
(1998), prof: (2004). Azərb. Politexnik İn- 
tunü (indiki Az.TU) bitirmişdir (1963). 
1973-77 illərdə Əlcəzairdə müəllim, 1981— 
2001 illərdə Az.TU-da dekan, 2001-03 

illərdə Universitet Həmkarlar Komitəsinin 
sədri, 2003-05 illərdə kafedra müdiri 
vəzifəsində işləmişdir. E. 1992 ildə “Me- 

tallurq” Mühəndis Mərkəzinin direktoru, 
1991-2004 illərdə “Korroziya” elmi təd- 
qiqat laboratoriyasının müdiri və elmi rəh- 
bəri olmuşdur. Tədqiqatları metallurgiya 
proseslərinin ekologiyası, məsaməli metal 

fiziku-riyaziyyat e.d. (s), b dn 
Azərb. Resp. əməkdar müəllimi (2012). 
Xarkov Dövlət Un-tini bitirmişdir (1963), 
1968 ildən Azərb. 2 рИО üin- 

maqnit yarımkeçiricilərdə kinetik və çə 
nit-rezonans hadisələrin tədqiqinə həsr 
olunmuşdur. Yüksək omlu maqnit yarım- 
keçiricilərdə, yükdaşıyıcıların eneryi spek- 
trinin təcrübi tədqiqi, bu maddələrdə ki- 
netik hadisələrin və maqnit nizamlığının 
yaranma mexanizmlərinin aşkarlanması 

bərk cisimlər fizikası sahəsində əldə etdiyi 
mühüm elmi nəticələrdandir. 150-dən çox 
elmi əsərin müəllifidir. 
EYVAZOV Eyvaz Mülki oğlu (d.1.7. 
1939, Xudat r-nunun Üzdənoba k.) - 
Azərb. hidromelioratoru, Texnika e.d. 
(1995), prof: (2014), Azərb. Politexnik İn- 
tunu bitirmişdir (1961). Е. Azərb. Elmi 

Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İn- 
tunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi (1961- 
63) olmuşdur, О, 1971 ildən in-tda дгепај 
zrə qrup və bölmə rəhbəri, 1977 ildən la- 
boratoriya müdiridir. Tədqiqatları Azərb. 
şəraitində meliorasiya şəbəkələrinin kons- 
trüktiv xüsusiyyətlərinin araşdırılması, on- 

larin səmərəliliyinin yüksəldilməsi sahəsini 

əhatə edir. E. gilli və gillicəli torpaqların 

meliorasiyası üçün 2 və 3 yaruslu, nizam- 
lanan üfüqi örtülü drenai sisteminin müəl- 
lifidir. Örtülü drenai konstruksiyaları və 
sistemlərini tədqiq etmiş, torpaq-qruntların 
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, örtülü 
boruvarı дгепајип süzgəc materiallarının 
qranulometrik tərkibini müəyyənləşdirmiş, 
açıq kollektor və drenlərin lildən təmiz- 

lənmə nörmilarını işləyib-hazırlamışdır. 68 
elmi əsər, 2 ixtira müəllifi olan E.-un 
kollektor-drena) şəbəkələrinin istismarı, 
meliorasiya olunmuş torpaqlarda drenai 

suyundan subirriqasiya üsulu ilə istifadə, 
drena) sistemlərinin yenidən qurulması, 
meliorasiya şəbəkələrinin etibarlılığının 
artırılması üzrə təqiqatları da vardır. 
EYVAZOV Qorxmaz Abış oğlu (1.4. 
1967, Laçın r-nunun Güləbird k. — 10.2. 
1994, Cəbrayıl r-nunun Cocuq Mərcanlı k.) 
— Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı (ölümündən 

sonra, 15.1.1995). Könüllü olaraq Laçın r- 
nunda yaradılmış partizan dəstəsinə qatıl- 
mişdir (1988). Laçın r-n polis şöbəsinin 

əməkdaşı (1992. 

ildən). Cocuq Мәг- | 
canlı k. uğrunda 
gedən döyüşdə er- 
məni yaraqlıların 
xeyli canlı qüvvə- 
sini məhv: edərək 
həlak olmuşdur. 
Sumqayıt: ş, Şə- 

hidlər xiyabanın- 
da dəfn edilmişdir. E. haqqında “Adına 

57. oğul” adlı sənədli film çəkilmiş- 
ir. 
EYVAZOV Məmməd Fətəli oğlu (4.17, 
111951, Bakı) — əməkdar bədən tərbiyəsi 
və idman xadimi (2012), Boks üzrə SSRİ 
idman ustası (1976), əməkdar məşqçi 
(1989), Avropa dərəcəli hakim (1999, 

FABA). Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn- 
tunu bitirmişdir (1977), 

EYVAZOV Natiq Sulduz oğlu (d. 2.11 
1970, Füzuli) — Azərb. idmançısı. Yunan- 

Roma güləşi üzrə Avropa çempionatının 
bürünc (1990, Finlandiya), dünya çem- 
pionatının gümüş (1994, Finlandiya) mü- 
kafatçısı, Avropa çempionu (1993, Тӧг- 
kiyə) olmuşdur. 

EYVAZOV Yusif Vilayət oğlu (4.2.5 
1977, Əlcəzair) – Azərb, opera müğənnisi 
(dramatik tenor). Azərb. Resp xalq 
artisti (2018). 1996 ildə Bakı Musiqi Aka- 
demiyasına daxil 
olmuş, təhsilini 
davam etdirmək 
məqsədilə 1998 
ildə Milan ş.-nə 
(İtaliya) getmiş, 
burada L.Pava- 
rotti, F.Ko- 
relli, M.Olivero, 

P.Dominqo və b.- 
dan dərs almış- 
dir. İtaliyanın kiçik opera teatrlarında 
çıxış etmişdir. Debütü 2010 ildə Аҝ̆а- 
demik Böyük Teatrda (Moskva) C.Puç- 
çininin “Toska” operasında olmuşdur. 

Əsas partiyaları: Radameş, Otello 

(C.Verdi, “Aida”, “Otello”), de Qril. Ka- 
laf (C.Puççini, “Manon Lesko”, "Turan- 
dot”), Rodolfo (R.Leonkavallo, “Во- 
hema”), German (P.İ.Çaykovski, “Qara- 
toxmaq qadın”), Xoze (1.Bize, “Kar- 
men”) və s. Bülbül ad. 6-cı Beynəlxalq 
müsabiqənin (2012, Bakı) qalibi ol- 
muşdur. Dünyanın bir çox məşhur 

opera teatrlarının (Metropoliten-oprea, 
La Skala, Vyana Dövlət Operası, Paris 

Milli Operası və s.) səhnələrində çıxış 
etmişdir. Bir çox ölkədə qastrol səfərlə- 
rində olmuşdur. 



EYVAZOVA 

EYVAZOVA Roza Hüseyn qızı (d.16: 

4.1937, Bakı) — Azərb. dilçisi, şərqşünas, 
ed. (1996). Azərb, Dövlət Un- 

tini (indiki Bakı Dövlət Un-ti) bitirmişdir 
(1959). 1967 ildən MEA-nın Nəsimi ad. 
Dilçilik İn-tunda kiçik elmi işçi, böyük 
elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1998-2014 
illərdə Dil əlaqələri şöbəsinin müdiri ol- 
muşdur. Hazırda Sosiolinqvistika və dil 
siyasəti şöbəsində baş elmi işçidir. 

Əsas tədqiqatları Kişvəri poeziyasının 
ə və Əfqanıstanda türkmənşəli topo: dil 

: 
dən çox elmi əsərin, о cümlədən “Orta əsr 

ər mövzusuna həsr olunmuşdur. 150- 

ərlərində 

kmənşəli 

ədəbi dil əlaqələrinin Kişvət 
ahürü” (1999), “Əfqanıstanda t 

"Kişvəri 
əri” (2010) ki 

baycanca 

nimlər” (1995), 
(2005), “Bakı 

nin müəllifi, “Dəi 

anının di 

iğət"in tərtibçisi 
EYVAZOVA Şəfiqə Alxas qızı 

Azərb. 
193 (4 

kamançaçalanı. 
Azərb. i (2000). 

bitirmişdir ervatoriyasını 

xal munda (1987, Səmər 
də YUNESKO xətti ilə ABŞ. 

lən "Şərq xalqlarının musiqi 
tivalında (1988, A.Qasımov və 

tifaq rada 
3, Vorone) ) 

k etmişdir. 1974-2003 illərdə Azərb. 
iservatoriyasında (indiki Bakı 

qi Akademiyası) d (1999 
f 003 ildən Azərb. Milli Kon: 

sında çalışır, E. bir çox xarici 
lur. 

) – Uiltşirdə (В.Вп. 

kənddə Neolit - Erkən 

2100-1650) aid me: 

qalit ibadətgahlar və sərdabalar komplek- 
si. Diametri təqr. 350 ın olan kromlev di- 

qr. 100 daşdan (hər daşın 
çəkisi 50 r-adəkdir) ibarətdir, sədd və xən- 

Böyük kromlexin 

kinə qoyulmu: 

dəklə əhatələnmişdir 
daxilində iki kiçik kromlex (diametri təqr. 

108 m) yerləşir. Bu kompleksdən с. 
istiqamətində iki konsentrik dairədən iba- 
rət olan Oyertonhill kromlexinə qədər 

abanı (2.3 km) uzanır. Е. ya- 
a uzun kurqanlar və meqalit sər- 

dabalar yerləşir 
EYYUBOV Rafət Eyyub oğlu (1.12.1925 

n Dağ Kəsəmən k 13.10. Qazax r-n 
1988, Bakı) – Azərb. aqrokimyaçısı. Kənd 

e.d. (1987). Böyük V 
haribəsi iştirakçısıdır (1941-45) 
Dövlət Un-tini (indiki BDU 

ları pambıq defoliantı, bit 

ən mü: 
Azərb, 

nu) bitirmişdir 

(1953). Tədqi 

in inkişafının tənzimlənməsi, təkmil. 

ləşdirmə tənliyi, artezian sularının qida 
addələri ilə zənginləşdirilməsi və s. sahə. 

mi əsərin, o cümlədən ədək с 

vqrafiya, bir neçə şəhadətnamə və 
tin müəllifidir. 

9sərləri: Влижннеуд trf x мӧнизируку 
форны режим M урожан 

А 
EYYUBOV Yaqub Abdulla oğlu (d.24. 

10.1945, Min 

disi, texnika e.d. 

aikrxana. B., 1983 

əçevir ş.) 
(1990), 

inşaat mühən- 
prof: (1991), 

Azərb. Politexnik İn-tunu (indiki Azərb 
Texniki Un-ti) bitirmişdir (1972). 1975-97 

illərdə Azərb, İnşaat Mühəndisləri İn-tunda 
ki Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-t) 

baş müəllim, dosent, dekan müavini, de- 
kan, elmi işlər üzrə prorektor, kafedra 
müdiri, 1997 ildə Azərb. Resp. Dövlət 

eqalit kompleksi 

Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə 
Nəzarət və Dağ-Mədən Nəzarəti Komitə- 
sinin sədri olmuşdur. 1999 ildən Azərb, 
Resp. Baş nazirinin müavini, 2003 ildən 
Baş nazirin birinci müavinidir. Azərb. SSR. 
Ali Sovetinin (8-ci çağırış) deputatı seçil- 

mişdir. Tədqiqatları гапаг mexanikası və 
özül tikintisi sahəsindədir. 100-dən artıq 
elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 

EYZENAX, Ayzenax (Еһепасһ) – 
AFR-də Türingiya federal ərazisində şəhər. 
Əh, 42,8 min (2010). Türingiya Meşəsi 
d-nnın ətəyində, Hörzel çayı sahilindədir. 
Diy. qovşağı. Şəhər 11 əsrdə salınmışdır. 
İ.S.Baxın vətənidir. Vartburq qəsri, Karl- 
splats, Marktplats (Müq. Georgi fəvvarə- 
si buradadır), Yakobsplan, Frauenplan 
(İ.S.Baxın ev-muzeyi və heykəli burada 
yerləşir) meydanları, Şəhər sarayı (1742 və 
1745), ratuşa, Kreytsnaxerin evi və qraf 
iqamətgahı (1539), Martin Lüterin ey- 
muzeyi və abidəsi, R.Vaqnerin ev-muzeyi, 
Kartaus bağı və qalereyası, Müq. Georgi 
kilsəsi (12 əsr, barokko üslubunda), Ay- 
zenax teatrı (1879), ağac və kərpicdən inşa 
edilmiş ensiz (2.05 m) ev şəhərin baxımlı 

yerlərindəndir. 
Avtomobil (“Varburq” minik avtomo- 

billərinin istehsalı və s.), elektrotexnika, 

toxuculuq, yeyinti, mebel və kimya sənaye- 
si var. Turizm mərkəzidir. 
EYZENHAUER (Eisenhovver) Duayt 

Devid (14.10.1890, Texas ştatı, Denison 
28.3.1969, Vaşinqton) – ABŞ-ın 34-cü pre- 
zidenti (Respublikaçılar: partiyasından), 
dövlət və hərbi xadimi, ordu generalı (1944 
ildən). ABŞ İkinci dünya müharibəsinə qo- 
şulduqdan sonra bir sıra rəhbər hərbi vəzi- 

fələrdə olmuş, 1943 ilin dekabrında müt- 

təfiqlərin Qərbi Avropadakı ekspedisiya 

EYZENŞTEYN 

Eyzenax şəhərindən görünüş 

qoşunlarının baş komandanı təyin edil- 
mişdi. E. 1945 ildə Almaniyadakı Amerika 

qoşunlarının baş komandanı, 1945 ilin no- 
yabrından 1948 ilədək ABŞ silahlı qüvvə- 
ləri Baş Qərargal 
nın rəisi, 1948-52 
illərdə Nyu-York- 
dakı Kolumbiya 
Un-tinin preziden- 
ti, 1950-52 illərdə 
Avropada NATO 
sab qüvyəlri ( 
ип baş komandanı 

di. E.-in prezi- 
dentliyi dövründə 
(1953-61) ölkədəki daxili siyasət “dinamik 

mühafizəkarlıq” adını aldı. İqtisadiyyatın 
darə olunmasına dövlətin müdaxiləsi 

zəiflədi. E. hökuməti iqtisadi durğunluğun 
aradan qaldırılması, işsizliyin minimum 
həddə endirilməsi və inflyasiyaya yol ve- 
rilməməsi ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzi- 
fələrə əsasən nail oldu. E.-in ən böyük 
xidmətlərindən biri ştatlararası avtoma- 

gistralın tikintisinə başlanılması (1956) idi, 

İrqi ayrı-seçkiliyi ləğv etmək üçün tədbirlər 
nəyafa keçirildi. 1960 ildə ABŞ Konqresi 

qaradərili əhalinin seçki hüququnu müdafiə 
edən “Vətəndaş hüquq və azadlıqları haq- 
ynda akt”i qəbul etdi: 

Е. hökumətinin xarici siyasəti hərbi-si- 
yasi blokların yaradılmasına, Yaxın və 
Orta Şərqdə üstünlüyünün əldə olunma- 

a (Eyzenhauer doktrinasının qəbul 
edilməsi), Şərqlə Qərb arasında münasi- 
bətləri tənzimləməyə, Afrikada möhkəm- 
ənməyə yönəlmişdi. E.-in Latın Ame- 
rikası və Qərbi Avropa ölkələrinə olan 
səfərləri (1959-60) tərəflər. arasındakı 

qarşılıqlı münasibətləri xeyli inkişaf et- 

dirdi 

EYZENHAUER DOKTRİNASI, Dal- 

les-Eyzenhauer doktrinası 

ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərqdə xarici siyasət 
doktrinası, ABŞ dövlət katibi C.F.Da/les 
tərəfindən hazırlanmış, prezident О. 
һаиент konqresə məktubunda (195 
yanvar) irəli sürülmüşdü. Eyzenhauerin bu 
məktubu SSRİ və beynəlxalq kommuniz- 

min təcavüzünə qarşı yönəldilmişdi. Yaxın 
və Orta Şərq regionunda böhranlı vəziy- 
yətin mövcudluğu, dünya neft ehtiyatının 
2/3 hissəsinin burada yerləşməsi, Yaxın 

Şərqin Avropa, Asiya və Afrika arasında 
qapı rolunu oynaması və üç dinin yarandığı 
ərazi amillərini önə çəkən prezident Yaxın 
və Orta Şərqdə ABŞ hərbi qüvvələrindən 
istifadəyə icazə verilməsini konqresdən 
tələb edirdi. Doktrinanın başlıca məqsədi 

Yaxın və Orta Şərqdə B.Britaniya və Егап- 
sanın təsirinin zəifləməsi nəticəsində ya- 

ranmış boşluğu doldurmaq və kommuniz 
min bu regionda yayılmasına yol ver- 
məmək idi. 1957 ilin martında təsdiq olun- 

muş Ed. Yaxın və Orta Şərq dövlətlərinə 

hərbi və iqtisadi yardım göstərilməsini, 
həmçinin bu rayonda ABŞ silahlı qüvvələ- 
rindən istifadə edilməsini nəzərdə tuturdu. 
ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərqdə müharibə və 

sülh məsələlərini sərbəst və birtərəfli qay- 
dada həll etmək, region ölkələrinin daxili 

işlərinə qarışmaq, onların xarici siyasət 
məsələlərinə nəzarət etmək cəhdlərini əks 
etdirən E.d. əslində sülh və təhlükəsizlik, 

dövlət. müstəqilliyi və xalqların azadlığı 
prinsiplərinə zidd idi. BMT Nizamna- 
məsini və beynəlxalq hüququ kobud su- 
rətdə pozan E.d. ABŞ konstitusiyasına da 

zidd olaraq prezidentə konqresdən kənar 
nəzarətsiz hərbi səlahiyyətlər verirdi. 1957 
ilin yanvar və fevral aylarında Qahirədə 
Yeçirilmiş müşavirədə Misir prezidenti 
C.Nasir, Səudiyyə Ərəbistanı kralı Səid ibn 
Əbdül Əziz, İordaniya kralı Hüseyn ibn 
Təlal, Suriyanın baş naziri Əsali bu dok- 
vinani rədd etdilər. Bundan fərqli olaraq, 
Livan, İraq, İran, Türkiyə, həmçinin İsrail 
Ed--m dəstəklədilər. İordaniyanı Suriyanın 
“təcavüzündən qorumaq” bəhanəsi ilə ABŞ 
1957 ildə iki dəfə E.d.-ndan istifadə etdi 

1958 ildə Livana qarşı açıq müdaxiləyə 
başladı, 1967 ildə isə ABŞ İsrailin ərəb ölkə- 

lərinə qarşı silahlı təcavüzünü müdafiə etdi, 

EYZENŞTEYN Sergey Mixayloviç (22.1 
1898, Riqa — 11.2.1948, Moskva) – rus 

relissoru, ssenarist, incəsənət nəzəriyyə: 
çisi. RSFSR əməkdar incəsənət xadimi 
(1935), SSRİ Döv- 
lət mükafatı lau- 
reatı (1941, 1946), 
sənətşünaslıq dök- 

toru (1939). Riqa 
realni məktəbini 
bitirmiş (1915), 
Petroqrad Mülki 
Mühəndislər İn 
tunda oxumuşdur 
(1915-18). Dövlət 
Ali Reyissorluq Emalatxanasında V.E.Me. 
yerholddan dərs almış, S.İ.Yutkeviçlə 
birgə Mərkəzi maarifçilik və N.M.Fo 
regi 
vermişdir. 1923 ildən E. tcatr emalatxa 
nalarına rəhbərlik etmiş, 1928 ildən K 
nematoqrafiya İn-tunda dərs demişdir 
(1937 ildən proft). 

1925 ildə E.-in ilk filmi 
lara çıxmışdır. Elə həmin il 6 
labının 20 illiyinə hərs olunmuş “Potyom. 
kin” zirehli gəmisi” filmini çəkmişdir. Bu: 
rada onun yenilik axtarışları, emosionallı: 

in teatrlarında tamaşalara tərtibat 

Tətil” eki 

1905 il inqi 

ğı ilə seçilən müxtəlif epizodların əvəz 
lənməsi, ritm, qədim yunun fa 
şar əzəmətli kompozisiya həllini 

ərinə ox 
mışdır. 

Е.-п теј. Q.V.Aleksandrovla birgə çəkdiy 

"Oktyabr" (1927) və “Köhnə və təzə 
(1929) filmləri də onun əhəmiyyətli işlərin. 

dəndir. 
1929 ildə E. səs texnikası ilə tanışlıq 

məqsədilə геј. Aleksandrovla birgə Qərbi 
Avropa və Şimali Amerikada olmuş, Ber. 
lin, Paris, Sürix, Brüssel, London, Antver- 
pen və s, şəhərlərdə rus incəsənəti haqqında 
mühazirə və məruzələrlə çıxış etmişdir 
1930 ildə rus sənətkarları “Paramaunt” fir 
masının dəvəti ilə Hollivudda olarkən Е 
Aleksandrov və ingilis ədibi A.Montegyu 
ilə birlikdə B.Sandrarın “Zutter qızılı” və 
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T.Drayzerin “Amerika faciəsi” romanları 
əsasında: novator dəyərə: malik, kəskin 
sosial. məzmunlu: ssenarilər yazsalar da, 
Amerika: prodüserləri ssenaridən imtina 
etmişdilər. Yazıçı E.Sinklerin məsləhəti ilə 
Е. Meksika haqqında mənzərə filmi çək- 
məyə razılıq vermişdir. Bir ildən artıq 
Meksikada çalışan rus sənətkarları “Oaha- 

kedə zəlzələ” (1931) filmini və Meksikanın 

minillikləri əhatə edən özünəməxsus mə- 

dəniyyəti haqqında “Yaşasın Meksikal” 
epopeyasının neqativini çəkmişlər. Vəsaitin 

olmaması, hökumətlə çəkişmələr, həmçinin 
sovet kinematoqrafiyası rəhbərlərinin tə- 
kidi ilə onlar çəkilişləri yarımçıq saxlayıb, 
Meksikanı tərk etmişlər, Yalnız 1979 ildə 

SSRİ Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilən 
bütün kadrlar əldə olunmuş, Aleksandrov 

E.-in librettosu və yazıları əsi 

montni etmişdir (Beynəlxalq kinofestiyalın 
fəxri Qızıl prizi, Moskva, 1979), Bir sıra 
uğursuzluqdan sonra Е. yaradıcılıq böhra- 
nından çıxış yolunu yazıçı P.A.Pavlenko ilə 
Aleksandr Nevski” filmində (1938) tapdı. 

İkinci dünya müharibəsi başlayanda E. 
İvan Qroznı” filmi üzərində çalışırdı 

Filmin 1-ci bölümü 1945 ilin əvvəlindi 
ci bölümü isə 1945 ilin sonunda başa 
çatmışdır (ekranlara 1958 ildə çıxmışdır) 

E, həyatının son gi 

nəliyi sevməyən təbiə 
Stereoskopik kino” tədqiqatları, 

kino sənətinin tarixi, publisistik məqalələr 
üzərində gərgin iş aparmış, ictimai fəa- 
liyyətlə məşğul olmuşdur. 

ә vi: Избраннысстатын. M, Искусстад, 
6 ҹ.т4.М..1964-71 

nöncxuü Be, Әҝвеналеан, M. 
xitil В.Б.Әнзениттсин, 2-e yn, 

M, Искусство, 1976 
EZANA - Aksum çarı (təqr. 325-375). E.- 
nin hakimiyyəti dövründə Alsun çarlığı 
iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafının yük- 
sək səviyyəsinə çatmış, Cənubi Ərəbistan 
sahillərində Aksumun hakimiyyəti möh- 
kəmlənmiş, Олег və Мегое çarlıqları, həm- 
çinin beqa (beca) tayfası yenidən tabe edil- 
mişdi. E.-nın dövründə Qlez dilində ədəbiy- 
yat formalaşmış, yazı islahatı keçirilmiş, 
Aksumda xristi: iq yayılmağa başlamışdı 
EZERO - Cənub-Şərqi Bolqarıstanda ey- 
niadlı kəndin ərazisində çoxtəbəqəli ibtidai 
məskənin qalıqları, 1952–58 (Пәгдә Bolqa- 
rıstan EA Arxeologiya İn-tu (V.Mikov) və 
1961-70 illərdə bolqar-sovet ekspedisiyası 

(G.Georgiyev, N.Y.Merpert) tərəfindən 
tədqiq. olunmuşdur. Mədəni: təbəqələri 
(təqr. 10 n) Neolit, Eneolit və Erkən Tunc 
dövrlərinə (е.ә. 5-ci minilliyin əvvəlləri 
3-cü minilliyin sonları) aiddir. Erkən Tunc 
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dövrünə aid təbəqədən (qalınlığı 4 т) ar- 
dicil olaraq bir-birini əvəz edən, daş di- 
varlarla əhatələnmiş 13 məskənin qalığı 
aşkar edilmişdir. Gillə suvanmış hörmə 
divarları, bəzən də apsidası olan düzbucaqlı: 
evlərdə (10x4 т) dairəvi ocaqlar və böyük 
tağlı sobalar var idi. Qazıntılar zamanı. 

çaxmaqdaşıdan (oraq tiyələri, bıçaqlar, 
qaşovlar), daşdan (baltalar, kərkilər, çəkic- 

lər, həvəngöəstələr, dənəzənlər), sümük və 
buynuzdan (biz və toxalar) əmək alətləri, 
daş və gildən tökmə formaları, müxtəlif: 
quruluşlu cilalanmış və həndəsi oma- 
mentlərlə bəzədilmiş keramika (pifosabən- 
zər taxılsaxlama qabı, camlar, səhənglər, 
bardaqlar), qabları düzəltmək üçün dulus 

dirəkləri, gildən və buynuzdan kiçik insan 
və heyvan fiqurları tapılmışdır. Е. sakinləri 
əkinçilik (ama, buğda) və heyvandarlıqla 
(inək, qoyun, keçi, donuz) məşğul olmuş- 
lar. E.-dakı tapıntılar əsasında Cənub-Şərqi 
Bolqarıstanda Baden mədəniyyətinin təsiri 
ilə formalaşmış və Egey-Anadolu mədə- 
niyyətləri (bax Egey mədəniyyəti) ilə bağlı 
olan Tunc dövrünə (e.ə, 3-cü minillik) aid 

arxeoloyi mədəniyyət müəyyənləşdirilmiş- 
dir. 

EZOFAGİT (qədim yun. oiooodoç- qida 
bonusu = 406:) - qida borusunun selikli qişa- 
sının iltihabı, Müstəqil xəstəlik və 

vaxt) qida borusunun, mədənin digər xəs- 
təliklərinin, infeksion (kandida cinsli göbə- 

ləklər, sadə herpes virusları) və s. xəs- 
təliklərin əlamətlərindən biri ola bilər. Bə- 

zən E.-in inkişafı qida borusunun kimyəvi 
(qələvi, turşu və s.), mexaniki və termiki 
qıcıqlanması ilə şərtlənir (məs., çox isti və 

tünd qida). İltihabın təzahüretmə dərə- 

cəsindən asılı olaraq kataral, fleqmonoz, 
nekrotik və s. Е. ayırd edilir: ağır for- 
malarda iltihabi proses qida borusunun 
əzələ qatına, bəzən divararalığının ətraf to- 
xumasına keçir (mediastinif baş verir). Ref- 

lüks-ezofagit adlanan E.-in xüsusi forması 

başlıca olaraq diafraqmanın qida borusu 
dəliyinin yırtığı zamanı turş mədə möhtə- 

viyyatının qida borusuna daimi tullanması 
nəticəsində əmələ gəlir: bəzən o, qida bo- 
rusu divarında xoralı prosesin inkişafı ilə 
müşayiət olunur. E. gedişinə görə kəskin və 
xroniki ola bilər. Xroniki E. çox vaxt alko- 

qol və papiros çəkmənin sui-istifadə olun- 
ması nəticəsində, bəzən lazımi dərəcədə 

müalicə olunmamış kəskin E. zamanı inki- 
şaf edir. E.-in simptomları: qıcqırma, 

udqunmanın çətinləşməsi və ya udqunma 
zamanı döş sümüyünün arxasında ağrılar, 
çoxlu ağızsıyu ifrazı, qəbul olunmuş qidanı 
qusmaq, boğazda nəyinsə ilişib qalma his- 
siyyatı və 5. E.-in diaqnozunun qoyulması 

— antibiotiklər, cərrahi əməliyyat, 
EZOFAQOSKÖP (yun. otcoçöryoc-. 
borusu £...skop) — qida borusunun da) 
səthinin yoxlanılması üçün optik və iş 
dirici sistemlər, həmçinin köməkçi alətlər 
dəsti ilə təchiz olunmuş 0,6-0,$ m .uz.-nda 
borucuq, Cihazın konstruksiyası sərt və ya 
əyilgən olur, birinci halda əsas element 
metal boru, ikincidə isə əyilgən lifli-ontik 
mildir. Əyilgən Е. daha geniş tətbiq olunur, 
Qida borusunun divarlarının daha 
müayinəsi üçün Е, ultrasəs vericiləri ilə bir. 
likdə istifadə edilir (bax həmçinin Ezofa- 
qoskopiya). 

EZOFAQOSKOPİYA - ezofaqos- 
kop vəya bronxoezofaqoskon 
vasitəsilə qida borusunun daxili səthinin 
müayinəsi, Cihaz ağızdan daxil edilir (yerli 
ağrısızlaşdırma və ya narkozla). E, diaq- 
nostika və müalicə məqsədilə tətbiq edilir. 
Onun köməyilə qida borusunun şişlərini 
və s, xəstəliklərini, deşiyinin çapıq daral- 

masını aşkar etmək olur, biopsiya, bu)lama: 
aparılır, yad cisim və kiçik şişlər müəyyən 

edilir və kənarlaşdırılır. Əvvəllər geniş 
yayılmış bərk polad ezofaqoskopun əyə- 
zinə, 20 əsrin 70-ci illərində kliniki prak- 

tikaya lifli optika ilə təchiz olunmuş elastiki 
fibroskoplar daxil oldu (bax Eindoskopiya), 
Bu cihazın tətbiqi zədəalma təhlükəsini 
azaldır. 

EZOFAQOTOMİYA - qida borusundan 
ətraf sahəyə keçməklə onun mənfəzini 
açmaq üçün divarının yarılması və ya: 

kəsilməsi əməliyyatı. E. qida borusundan 
yad cisimləri kənar etmək, onun keç- 
məzliyini (məs., şişin inkişaf etməsi nə- 

ticəsində) aradan qaldırmaq üçün tətbiq 
edilir. Hazırda endoskopiyanın geniş tətbiq: 
olunması sayəsində E. nadir hallarda lazım 
gəlir. Qida borusunun kəsilməsi, əsasən, 
onun ucunun dəriyə tikilməsi ilə eksperi- 
mental fiziologiyada istifadə olunur. 

EZÖP (Асзориз) Klodi (e.ə. 1.əsr) - qədim. 
Roma faciə aktyoru, Roma mənbələrinə 
görə Е. əzəmətli görünüşə, dəqiq, ifadəli 
Öestlərə, güclü və təsiredici psixoloyi-emo- 
sional qabilliyyətə malik imiş. О, xüsusilə: 
Evripidin faciələrində (“Andromaxa” vəs.) 
möhtəşəm oyun nümayiş etdirmişdir. Sise- 
ron nitq ustalığını E.-dan öyrənmişdir. 
EZÖP (Аҝсолог) — cə, 6 əsr yunan təm- 
silçisi. Təmsil fanrının banisi, yaxud həmin 
јапп formaya salan ilk ədib hesab olunur. 
Həyatı haqqında məlumatlar əfsanələrə- 

əsaslanır. Bütün 
ezoterik və ekzoterik tərəfləri var. Bununla antik təmsi İr, de- 
belə, Е. mütləq şəkildə dini səciyyə daşı- mək olar ki, ona mir, E. varlığın mahiyyətinin ən dərin mə- aid edilir. E.ə. 4-3 qamlarının ruhi qabiliyyətlə anlaşılmasıdır, əsrlərdən eramıza 

Elevsin nisteriyaları, orfizm E.-in ən təmsillər ifad: qədim nümunsləri hesab olunı Pifaqor, “Ezop təmsilləri" 01 (qədim yun. ösorepiköş – Platon, Aristotel öz təlimlərini hamıya və adı altında topla- daxili Sözündən) = kütləyə açıqlanmayan, xüsusi şəxslərə öyrətdikləri biliklərə bölür- naraq, əvvəllər konkret insanlara xas olan, əsasən, şifahi dülər. Bir sira tədqiqatçılara görə, E.-in məktəblərdə dərs-. şəkildə ötürülən biliklər və ruhi təcrübələr kökləri qədim mifik təsəvvürlərə və bütpə- lik kimi istifadə olunmuş, sonralar son an- məcmusu, ekzoterizmin (kütləvi statusa rəst ənənələrinə bağlıdır. Orta əsrlərdə aş- dik və Bizans dövrlərinin kütləvi ədə- malik biliklər toplusu) əksi. “E.” anlayışı- frologiya, əl-kimya, magiya, qnostisizm biyyatına çevrilmişdir. Belə toplular 10-15 nın “esoterikos” ("ezoterik") formasında iş- kimi təlimlər ezoterik səciyyə daşıyırdı. 20 əsrlərə aid bir çox əlyazmalarda saxlanmış- ləndiyi ilk məlum mənbə Lukianın “Həyat əsrin əvvəlində rus filosofu Y.P.Blayatska- dır. Bu toplulara təxminən 300 təmsil da- 
xildir: təmsillər qısa və konkret təhkiyə 
üslubundadır. Dili sadə, anlaşıqlı və xalq 
danışıq üslubuna yaxındır. Personailar şər- 
tidir. E. təmsillərinin süfeti qədim Roma 
şairləri Fedr və Babridən, 1.Lafonten və 
İ.A.Kınlova qədər uzun bir müddət ərzində 
Avropa təmsil ədəbiyyatının əsas süfet fon- 
фили təşkil etmişdir. Azərb. ədiblərindən 
A.Bakıxanov, S.Ə.Şirvani, Q.Zakir, M.Ə. 
Sabir, A.Şaiq, H.Ziya və b. Е. təmsil sü- 
etlərindən yararlanmışlar, 

EZÖP - RF-də, Xabarovsk diyarı ilə Amur 
vil.-nin sərhədində dağ silsiləsi: Bureya sil- 
siləsinin şm. davamı. Uz, təqr. 150 km. 
Hünd. 1906 rrədəkdir, Qranitlərdən və 
vulkanik süxurlardan ibarətdir. Yüksək dağ- 
liq relyefə malikdir. Yamacları 1200 m-ədək 
qarışam meşələri ilə örtülüdür. 

alveri” əsəridir (2 əsr). Müasir formada ilk 
dəfə Pifaqorun gizli təlimlərini ifadə etmək 
üçün ingilis T.Stenli tərəfindən işlən- 
miş (17 əsr), “E.” formasında 19 əsrin orta- 
larından populyarlıq qazanmışdır. 

E. heç bir mahiyyətin axıra qədər açıq- 
lana və müfəssəl dərk oluna bilməyəcəyi ilə 
şərtlənir: mahiyyətin şüurla anlaşılmayan 

məqamları xüsusi simvollarla ifadə edilir 
və varlığın sirli tərəfləri adətən həmin sim- 
volları mənimsəməklə dərk olunur, E.-də 
hər hansı sənətin, dini, yaxud mistik təlimin 
sirlərinin açıqlanması və ya kənar şəxslərə 
öyrədilməsi qadağan edilir. E.-in aşağı pil- 
ləsi nisbətən asan qavranılan sirlər, orta pil- 
ləsi haqqında danışmağın qadağan edildiyi 
sirlər, yuxarı pilləsi isə dərinliyinə və ifa- 
dəolunmazlığına görə haqqında danışılması 
çox çətin olan sirlərdir. Hər bir dini təlimin 

Ezop silsiləsi, 

- 

ya ezoterik bilikləri öyrənən Teosofiya 

cəmiyyəti, Avstriya filosofu R.Şteyner An- 
troposofiya cəmiyyəti yaratmışdılar, 

Tüntrizm, hermetizm, masonluq, daşa- 

mahavidya, Хаһба/а, mesmerizm, spiritua- 
lizm, yoqa, vacrayana və s, E.-ə daxildir. 
İslamda E. nümunələri bir sıra batini 
elmlər, o cümlədən elm əl-ədəd (инине- 
rologiya), elm əl-hüruf (hərf elmi), elm 

əllədun (ilahi elm), beş gizli elm (simiya, 
kimiya, limiya, himiya və rimiya), cəfr 
və s.-dir. Bir çox sufi təriqətlərində bi- 
liklərin gizli saxlanmasına xüsusi riayət 
olunurdu, 

EZRA (ivritcə — N”/Ş: yun, Eoöpüz: lat 
Esdras) (е.ә. 5 əsr) — Əldi-ətiqdə kahin, 
yəhudi din islahatçısı. E. haqqında əsas 
mənbə Əhdi-ətiqdəki “Ezra” və “Nehem- 
ya” kitablarıdır. Baş kahin Harunun nəs- 
lindən olan Serayanın oğludur (Ez. 7: 1-5) 
Е. fars padşahı Artaxşastanın (Artakserks) 

göstərişi ilə Babil sürgünündən sonra 
Yerusəlimə dönənlərin başçısı olmuşdur. 
Fərat çayının q.-indəki xalqa hakimlər 
təyin etmək hüququ almış (Ez. 7:25), 
yenidən tikilmiş Yerusəlim məbədində 
ibadəti və Musanın qanunlarına riayəti 
bərpa etmişdir. Qeyri-yəhudilərlə evlə- 
nənlərin nikahını ləğv etmişdir. Bunu görə 
də о, müasir itdaizmin banisi sayılır. I 

bəzən Quranda (9:30) adı çəkilən Ü-eyirlə 
eyniləşdirilir. 

İosif Flavi “Yəhudilərin uzaq keçmişi” 

(“Antiquitates udaicac”) əsərində (Xİ, 
158) göstərir ki, E. ahıl yaşında vəfat etmiş 
və Bəsrə ş. yaxınlığındakı Uzer k.-ndə dəfn 
olunmuşdur. 
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Ə, ə - müssir Azərb. əlifbasının yeddinci 
hərfi. Ə saitinin işarəsi və adıdır. Azərb. 
dilini bir sıra türk dillərindən fərqləndirən 
dil vahidlərindəndir, 1929 ilədək işlənən 
ərəb qrafikalı Azərb, əlifbasında “əlif”, 
vəyn”, "hə” (yazı şəkilləri İ, £, ə) adlan- 
dırılmışdır. Azərb.-da 1929-39 illərdə tət- 
biq olunan latın, 1939 ildən istifadə edilən 
Kirill qrafikalı əlifbalarda, həmçinin 1992 
ildən işlədilən latın qrafikalı əlifbada indiki 
yazı şəklindədir: böyük – Ə (çap), d (əl- 
yazma): kiçik - ə (çap), Ә (əlyazma). Fo- 
netik əlifbaya malik qədimdillərdə “ə” saiti 
olmadığı üçün hərfi işarəsi də yoxdur. 
Azərb. dilində sözün əvvəlində, ortasında 
və sonunda işlənir (ələk, ipək, dərə). Ək- 
sərən adi kəmiyyətdə (ət, sən), bəzən isə, 
xüsusilə alınma sözlərdə uzun, yaxud qısa 
tələffüz olunur (məlum, çən), 

ƏBCƏD (:ә) — ərəb əlifbasının ilkin 
sıralanması: ərəb hərflərinin ifadə etdiyi 
rəqəmlərə əsaslanan hesab sistemi, Ə, asan 
yadda saxlanması üçün 28 ərəb hərfinin 
sıra ilə bitişdirilməsindən əmələ gəlmiş, 
heç bir məna ifadə etməyən 8 sözdən fəb- 
cəd (sə), həvvəz (ә), һил (Јаз), kələ- 
mən (сад), sə fəs (əli. ), qərəşət (55 3), 

səxəz (345), zəzəğ (qlazə )) birincisidir. 
Агфсиһоја təklikləri (1-9-cu hərflər), 

onluqları (10-18-ci hərflər), yüzlükləri 

(19-27-ci hərflər) və mini (28-ci hərf) ifadə 

edən ilk ərəb əlifba sıralanması (ət-tərtibül- 

əbcədi) əməvi xəlifəsi Əbdülməlikin döv 

ründə yazılışca bir-birinə bənzər hərflərin 
ardıcıllığından ibarət müasir əlifba sırası ilə 

əvəzlənmişdir. Ə. sisteminin ərəb əlifba- 
sına ibrani və ami əlifbaları vasitəsilə 

nəbati yazısından keçdiyi qəbul edilir, Hər 
hərfin hansı rəqəmi ifa ə etməsi baxı- 

mından müxtəlif Ə. cədvəlləri hazırlansa 

da, böyük Ə,, kiçik Ə. və orta Ə, hesabları, 
bunlardan isə “Ə.” adı ilə eyniləşdirilmiş 
böyük Ə, daha çox yayılmışdır. Ə, sıra- 
sından klassik və müasir ərəbdilli əsərlərdə 

səhifələrin, fəsillərin, şəxs və yer adlarının 
tərtibində istifadə edilir. Ә. опа əsrlər islam 

dünyasırıda memarlıqda (xüsusilə Memar. 
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Sinan), musiqidə, fizika, riyaziyyat, astro- 
nomiya və s, elmlərdə geniş tətbiq edil- 
mişdir. 

10 əsrdən Şərq musiqişünasları səslərin 
ifadəsi üçün Ə. sistemindən istifadə etməyə 

başlamışlar. İlk dəfə Kindinin "Risalə fi 
xübri-təlifil-əlhan” əsərində Ə.--lə yaratdığı 

tabulaturada идда ifa olunmaq üçün ritmik 
melodiya nümunəsi verilmişdir. Sonralar 
Ə, notunu Farabi, İbrahim Mosuli, Əbül- 

fərəc İsfahani, İbn Sina və b, inkişaf etdir- 

mişlər. Daha mükəmməl Ə. notu nümu- 
nələri 13 əsr Azərb. musiqişünası Səfiəddin 
Urməvinin adı ilə bağlıdır. O, bir səkkizliyi 

17 səsə bölərək hər birini bir hərf, yaxud 
hərf birləşməsiylə işarə etmişdir. 14 əsrdə 
onun metodunu Əbdülqadir Marağayi da- 
vam və inkişaf etdirmişdir. Ə. sistemi 19 
əsrədək. müğam: notasiyasında istifadə 
olunmuşdur. 

Hərf simvolizminin, ədədlərin sözlərlə 

kodlaşdırılması və Quran ayələrinin de- 
şifrə edilməsi ənənələrinin əsasını təşkil 
edən Ə, sistemi sufi təlimlərində, xüsu- 

silə hürufilikdə, eləcə də cəfr, əl-kimya 

kimi “gizli elmlər”də mühüm yerə malik 
idi, Orta əsrlər Şərq ədəbiyyatında müəy- 
yən hadisələrin baş verdiyi tarixlərin söz- 
lərlə kodlaşdırılmasında Ə.-dən geniş is- 
tifadə edilmişdir. Həmçinin bax Maddeyi- 
rarix 
ƏBD ƏL-HƏYY 

əsrin əvvə 
14 əsrin 2-ci yarısı — 15 

ərində yaşayıb-yaratmış Azərb. 
rəssamı. Ә.ә|-Н. Sultan Əhməd Cəlairinin: 

saray rəssamı olmuş, onun Vaşinqtondakı 
Frir qalereyasında saxlanılan “Divan”ının 
(xəttat Mir Əli Təbrizi) illüstrasiyal: 
(1405-10) işləmişdir. Sufi şair 
yaradıcılığından bəhrələnmiş və “Divan”a 

daxil edilmiş miniatürlərdə tariş va- 
Dərketmə va- 

, “Heyrət vadisi", 
"Tərki-dünya" triptixi) həmin dövrdə geniş 
yayılmış mistik əhvali-ruhiyyəni əks et- 
dirmək üçün səyyahlar, müdriklər, su, tə- 
biət, sevgililər və dəstə ilə uçan quşların 
təsvirini vermişdir. Bənzərsizliyi, bütün 
geniş haşiyələrin sahəsini tutan marginal 

disi”, 

Əbd əl-Həyy. Sultan Əhməd Cəlairinin 
“Divan”ına çəkilmiş miniatür (1405-10), 

Frir qalereyası. Vaşinqton. 

təsvirlərin böyük miqyası, monoxrom rəsm 
Ә.Ә-Н.-4п əsərlərinə tipoloyi təcrid təsəvyü- 
rü verir, Təbrizi tutan Teymurilər Ə.əl-H.-i 
Səmərqəndə aparmış, o, bir müddət orada 
işlədikdən sonra yenidən doğma şəhərinə 

qayıtmışdır. Ömrünün sonlarında Ə.əl-H. 
yaradıcılığının çox hissəsini məhv etmiş, 
əsərlərinin az qismi indiki dövrə gəlib 
çatmışdır. Bu rəsmlər Azərb. miniatür sə- 
nətinin nadir nüsxələrindən sayılır. 
ƏBDİ BƏY ŞİRAZİ (:z 3)... ә әз), 
Xacə Zeynalabidin Nəvidi (1515, Təb- 
riz — 1580, Ərdəbil) — İran şairi, tarixçi, 
Təbrizdə Şah Təhmasibin saray dəftərxa- 
nasında qulluq etmişdir. Şeirlərinin böyük 
əksəriyyətini onun istəyi ilə və onun adına: 
yazmışdır. Şeir külliyyatının 55 min beytə 
yaxın olduğu bildirilir. Məsnəvi fanrında 
daha məharətli olmuşdur. Nizamiyə cavab 
olaraq üç “Xəmsə” yaratmışdır birinci: 
“Məzhəri-əsrar”, “Cami-Cəmşidi”, “Məc- 
nun və Leyli”, "Həft əxtər”, “Ayini-İs- 
gəndəri”: ikinci: “Cövhər-i fərd”, “Dəf- 

ƏBDÜLƏZİZ 

təri-dərd", "Firdövs ül-arifin”, “Ənyari-tə- 
cəlla”, “Xəzain ül-muluk” (yaxud “Xəzain 
ül-mələkut"): üçüncü: “Rövzət üs-sifat”, 
epövhət ül-əzhar”, “Cənnət ül-əsmar”, 
“Ziynət ül-övraq”, “Səhifət ül-ixlas”), İs- 
tamölkələrində 1570 ilə qədərki hadisələri 
əhatə edən “Təkmilət ül-əxbar” tarixi əsəri, 
Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin mülkləri və 
imarətləri barədə “Зәгуһ ül-mülk” kitabı: 
var. “Təkmilət ül-əxbar" daha çox ədəbi 
xarakter daşıyır. “Səlaman və Əbsal", “Tə- 
rəbnamə”, “Dibaçət ül-bəyan” əsərlərinin, 
üç lirik şeirlər divanının əlyazmaları tapıl- 
mayıb, 
ƏBDÜH Məhəmməd - bax Məhəmməd 
Əbdül. 
ƏBDÜLABAD - İranın Şərqi Azərb. osta- 
nında kənd. Marağa şəhristanının Mərkəzi 

bölgəsinin Qavdul kəndistanında, Marağa 
şrndən 39 km c.-da yerləşir. 
ƏBDÜLBAQİ BAKUVİ (7-7) – 15 əsr 
Azərb. rəssamı, Bakıda yaşayıb-yaratmış- 
dir, Tək və ikifiqurlu portretlərdən ibarət 
miniatürlər çəkmişdir. Ə.B.-nin əsərləri 
üçün kompozisiya və fiqurların monu- 
mental səpkidə həlli, surətlərin canlılığı və 
ifadəliliyi, təsvir obyektlərinin reallığı sə- 
ciyyəvidir. “İki əmir” və “Mehtər” minia- 
türləri (Topqapı muzeyi, İstanbul) orta əsr 

Azərb. miniatür sənətinin nadir nümunə- 
lərindəndir. 

ƏBDÜLBAQİ TƏBRİZİ (? — 1629, İs- 
fahan) — 16 əsrin sonu-17 əsrin əvvəllə- 

rində yaşayıb-yaratmış Azərb. xəttatı. Təb- 
riz, Bağdad və İsfahanda fəaliyyət göstər- 
miş, elm və sənətin müxtəlif sahələrində 
şöhrət qazandığına görə “danişmənd” 
(alim) təxəllüsü almışdır. Ə.T. İsfahanda 

bir sıra məscidin kitabələrini işləmiş (Əli 
Rza Təbrizi ilə birgə), nəsx, süls və rüqə 
xətləri ilə “Qəsideyi-bürda” ("Peyğəmbərin 
əbası haqqında qəsidə”, 1588) və s. əsər- 

ƏBDÜL CABBAR Kərim (Karcem Ab- 
dul-labbar) fəsl adı Alsindor (Alcindor) 

Ferdinand Luis) (d.16.4.1947, Nyu-York) 
ABŞ idmançısı (basketbol). Məşhur mər- 

kəz oyunçuların- 
dan biri. 1969-75 
illərdə Milli Bas- 

ketbol Assosiasi- 
yasının (MBA) 
“Miluoki Baks” 
klubunda, 1975- 

ova” 89 illərdə “Los- 
Anceles Leykers” 
Klubunda çıxış et- 
mişdir. 6 дәбә MBA 

çempionudur (Baks:1971: Leykers: 1980, 
1982, 1985, 1987-88). 6 dəfə MBA-nın ən 

dəyərli öyunçüsü seçilmişdir. (1971-72, 
1974, 1976-77, 1980), 2 dəfə МВА-тип. 
pley-off mərhələsinin finalçısı olmuşdur 
(1971 və 1985), MBA tarixində ən məh- 
suldar basketbolçudur (38387 xal). İslam 
dinini qəbul etmiş (1971) və adını dəyiş- 
mişdir. “Nəhəng addımlar” (“Giant. steps”, 
1983) və “Kərim” (“Karcem”, 1990) ayto- 
bioqrafik kitabların müəllifidir. Bir sıra 
filmlərdə çəkilmişdir (“Ölümlə oyun”, 
“Qüdrətli: ördəklər.27, “Pittsburqu xilas 
edən balıq” və s.). 
ƏBDÜLƏLİLƏR – Yelizavetpol (Gəncə) 
qub.-nın Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 

ildən Gorus r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə erməni-daşnak hücumla- 

rına məruz qalmiş, dağıdılmış, əhalisi isə 
qovulmuşdur. 
ƏBDÜLƏSƏR OCAĞI - İrəvan xanlı- 
Виип Əyricə yaylağında (Göyçə mahalı) 
qədim ziyarətgah. Vedibasar, Şərur, Dərə- 
ləyəz mahalları əhalisinin yaylaq yerlərinə 
yaxın olduğundan azərb. əhali Ə.o.-nı daim 
Ziyarət etmişdir. 

ƏBDÜLƏZİM SƏRKAR (7-7) - 17 əsr 
Azərb, memarı. Şamaxı r-ndakı Kələxana 

türbələrinin müəllifidir. Bu türbələrdən 

birinin üzərində Ə.S.-ın adı həkk edil- 

mişdir. “Sərkar” (başçı) ləqəbi дә komplek- 
sin tikintisinə rəhbərlik etməsi ilə əlaqə- 
dardır. Həcm-fəza quruluşunun mütəna- 
sibliyi və eynitipli türbələrin fərdi xü- 
susiyyətlərə malik olması memarın ya- 
radıcılıq üslubunu təşkil edir, 

Əd: Саламзадс A. Архитектура мано- 
леев Азербанджана XVI-XIX ns., Hin. АН A: Yep, 

ССР, 1961, N:3 

ƏBDÜLƏZİZ (92.1830, İstanbul – 4/6, 
1876, orada) – Osmanlı sultanı (1861-76). 
Sultan // Mahmudun oğlu, / Əbdülməcidin qardaşıdır. Ə. saray məsrəflərini azaltmaq 
məqsədilə hərəm- 
xana saxlamaya- 
cağını bildirmiş və 
bu xidmətdə olan 
bir sıra məmuru 
saraydan uzaqlaş- 
dirmiş, sarayda qı- 
zil, gümüş kimi 
qiymətli əşyaların 
işlədilməsini qada- 
ğan etmişdi, 1863- 
66 illərdə Mis fəri zamanı ərazinin Os- 
manlı dövlətindən asılılığını qoruyub sax- 
lamaq məqsədilə Misir valisinə irsi xədiy 
titulunu verməyə məcbur olmuşdu: 1867 
ildə Serbiya qalalarından türk ordusunu 
geri çəkmiş, Krit a.-nı isə yunanlara ver- 

məkdən imtina etmişdi. Avropa ölkələrinə 
(İngiltərə, Fransa, Prussiya, Avstriya və s.) 
səfər edən (1867) ilk Osmanlı sultanıdır. 
1870 ildə müstəqil bolqar kilsəsinin fəa- 
liyyətinə icazə verməklə, bolqarların mux- 
tariyyət əldə etməsinə zəmin yaratmışdır. 

Hakimiyyəti dövründə dəyərdən düşmüş 
kağız pullar (qaimə) dövriyyədən çıxarıl- 
miş (1862), ilk dəfə poçt markası bura- 
xılmış, Osmanlı bankı yaradılmış (1863) 
Osmanlı ordusu müasirləşdirilərək ilk dəfə 
zirehli döyüş gəmisi ilə təchiz olunmuş 
(1864), Sənaye məktəbi (1865), Məktəb-i 
Tibbiyye-yi Şahanə adlı ilk tibb məktəbi 
(1866) və Darülfünun (İstanbul Un- 
ti) fəaliyyətə başlamış (1870), diy. şəbəkəsi 

Kələxana türbələri (Şamaxı), 17 əsr. 
Memar Əbdüləzim Sərkar, 
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genişləndiilmişdir. Lakin onun dövründə 
həyata keçirilən Tənzimat siyasətinin növ- 
bəti mərhələsi Osmanlı imperiyasını uzun- 
müddltli sosial və siyasi böhrandan çıxara. 
bilməmiş, dövlət borcunun artması isə 1875 
ildə maliyyə böhranı ilə nəticələnmişdir. 
Qiymətlərin artması, 8abi-4/inin xarici 

tdə digər dövlətlərdən asılılığının 
güclənməsi və xarici sahibkarların imti- 
yazlı mövqeyi kütləvi narazılıqlara səbəb 
oldu, 1876 il mayın 30-da İstanbulda baş 

evrilişi nəticəsində Ə. dev- 
ndən sonra isə öldürül- 

vermiş sarı) 
rilmiş, bir n 
müşdür. 
ƏBDÜLƏZİZ İbn Səud ( ll sz 
2 yaz (3: 24.11.1880, Ər-Riyad - 9.11 
1953, Taif) — Nəcdin əmiri (1902 ildən), 

Səudilər sülaləsindən olan Səudiyyə Ә 
bistanı kralı (1932 ildən). Osmanlı impe- 

riyasının vassalı hesab olunurdu. 1915 il- 
dən İngiltərə tərəfindən müstəqil hakim 
kimi tanınmışdır. "İhvani-müslimin” dini- 
siyasi hərəkatına arxalanaraq, Ərəbistanda 
hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başladı, 
Cəbəl-Şəmməri (1921), Hi (1924-25), 

Əsiri (1932) ələ keçirdi, İslam dünyasının 

dini başçısı olmaq niyyəti güdən Ə. qədim 
ərəb cəmiyyətini dəyişmiş, dövlət institut- 
ları, müasir ordu qurmuş, hüquq sistemini 
unifikasiya etmişdir. O, ingilis himayəsin- 
dən çıxmağa çalışaraq, ABŞ ilə münasi- 

bətləri inkişaf etdirirdi. 1933 ildə "Stan- 
dart oil of Califomia” Amerika şirkətinə 

neft hasilatı üçün konsessiya verdi. İkinci 
dünya müharibəsi zamanı bitərəflik sax- 
ladı, Ə. Misir kralı Farukla İordaniya və 
İraq Haşimilərinə qarşı ittifaq bağladı. 
Yaxın Şərq münaqişəsində fələstinliləri 
də dir. ХХ əsrdə hakimiyyət 
oğullarına keçmişdir. 
ƏBDÜLƏZİZ İBN ŞƏRƏFƏDDİN 
TƏBRİZİ (7-7) – 14 əsr Azərb. misgəri. 

an müxtəlif əşyalar hazırlamışdır, 
Ə 1399 ildə düzəltdiyi məşhur tunc 

tiyanın (ağırlığı 2 diametri 2,5 m) üzə- 
rindəki naxışlar arasında nəsx xətti ilə 

yazılmış kitabədən aydın olur ki, bu sənət 

əsəri Teymurun sifarişi ilə Xoca Əhməd 
Yəsəvi məscidi (keçmiş Türküstanın Yası ş,, 
indiki Qazav.-ın Türküstan ş.-ndədir) üçün 
Təbrizdə düzəldilmişdir. Gül formasında 

hazırlanmış 10 qulplu bu nadir tiyan orta 

əsrlərdə Azərb.-da metaltökmə sənətinin 
yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini göstərir. 

Bü unikal sənət əsəri 1930-cu illərdə: 

sərgidə nümayiş etdirilmək adı ilə Sankt- 

erburqa aparılmış, sərgi bitdikdən sonra 
isə Ermitaida saxlanmışdır. Qazax, Resp.- 
nın tələbi ilə tiyan 1989 ildə Xoca Əhməd 

Yəsəvi məscidinə qaytarılmışdır. 

Əbdüləziz ibn 
Şərəfəddin Təbrizi, 

Tunc tiyan. 
Hər, 

Əd: Rasim Əfəndi. Azərbaycan dekorativ. 

tətbiqi sənətləri (orta əsrlər). B., 1976, 

ƏBDÜLHAFİZ, Mövla Əbdülha- 
fiz (1875, Fəs - 44.1937, Angen-le-Ben, 
Fransa) — Mərakeş (Fəs) sultanı 11908-12). 
Qardaşı IV Əbdüləzizin sultanlığı döv- 
ründə Mərakeş ş.-nin qubematoru olmuş, 
sultana qarşı üsyan edən ərəb tayfaları ilə 
birləşərək taxta çıxmışdır. 1908 il avqustun 
23-də IV Əbdüləziz hakimiyyəti Ә.-ә təs- 
lim edərək ölkədən qaçmışdır. Hakimiy- 
yətə gələn Ə. sələflərinin imzaladığı bütün 
qeyri-bərabər müqavilələri tanımışdır. 1909: 
ildə o, Fransanın təzyiqi altında Alxesirass 
müqaviləsinin şərtlərini qəbul etməli ol- 
muş, 1910 ildə fransız bankları ilə borc 
haqqında yeni müqavilə imzalamışdır. 
1912 ilin əvvəlində Ə. tərəfindən əlavə 
vergilərin toplanması tayfaların üsyanına 
səbəb olmuşdur. Yaranmış vəziyyətdən 
istifadə edən Fransa Fəs ş--ni işğal etmişdir. 
1912 ilin martında Ə. Fransanın Mərakeş 
üzərində protektoratını təsdiq edən Fəs 
müqaviləsini imzalamış və həmin il taxtdan 
imtina edərək hakimiyyəti qardaşı Mulay 
Yusifə vermişdir. 
ƏBDÜLHƏQ HAMİD TARHAN (Ab- 
dülhak Hamit Tarhan) (2.1.1852, İstanbul 

134.1937, İstanbul) — türk şairi, drama- 
(гу. Türk ədəbiyyatında romantizmin ba- 
nilərindəndir. İb- 
tidai təhsilini mə- 
həllə məktəbində 
və Parisdəki özəl 
məktəbdə almış, 
sonra İstanbul və 
Tehranda xüsusi 

məktəblərdə fars, 
ərəb dillərini və 
ədəbiyyatını öy- 
rənmişdir. 1876- 
1912 illərdə fasilələrlə Fransa, Hindistan, 
B.Britaniya və Belçikada diplomatik və- 
zifələrdə, 1914-18 illərdə Böyük Millət 

İ 

s 

Məclisində çalışmışdır. 1928-37 illərdə 
millət vəkili ol- muşdur. 

Ə.HT. diqqəti cəlb edən ilk şeirlərini 
Bombeydə ("Kürsiyi-istiğrak”, “Külbeyi. 
iştiyak”, “Zəmaneyi-ab”) və Londonda: 
("Hayd park”dan keçərkən”) yazmışdır. 
Qərb mədəniyyəti və ədəbiyyatının təsiri 
ilə türk ədəbiyyat forma və məzmün ye- 
nilikləri gətirən Ə.H.T, "şairi-əzəm?, “dahi- 
ye-əzəm” adları ilə tanınmışdır. “Səhra” 
adlı ilk şeir kitabını yazmaqla türk ədəbiy- 
yatına yeni təbiət, insan və həyat anlayış- 
larını gətirmişdir. Şeir və pyeslərində sevgi, 
təbiət, ictimai məsələlər, gündəlik həyat 
problemləri, tarix, vətən, Tanrı, ölüm, axi- 
rət, ruh, əzəlilik, əbədiyyət kimi müxtəlif 
dini və metafizik mövzulara toxunmuşdur. 
Ә.Н.Т. əruzun bütün bəhrlərini yeni qəlibə 
salmış, ənuz-heca qarışığından ibarət, bəzən 
də tamamilə qafiyəsiz yeni formalar sına- 
mişdir. Türk ədəbiyyatında mənzum dra- 
mın yaradıcısıdır. İlk pyesi olan “Macəra- 
yi-eşq”də (1873) Tehran xatirələri əks 
olunmuşdur. “Duhteri-hindu” (“Hind qızı", 
1876) əsərində ingilis zülmünə qarşı çı- 

xaraq, öz haqlarını müdafiə edən hind xal- 
qının mübarizəsi fonunda dolayı yolla olsa 
da, Türkiyədəki bəzi problemləri göstər- 
məyə çalışmışdır. “Tariq, yaxud Əndəlüsün: 
fəthi" pyesində (1879) İspaniyanın mü- 
səlmanlar tərəfindən fəth olunmasından. 
bəhs etmişdir. “Bunlar odur” əsərində Hin- 
distan təbiəti barədə yazmış, xatirələrini 

qələmə almışdır. Gənc yaşda vəfat edən hə- 
yat yoldaşının ölümünə həsr etdiyi “Məq- 
bər” (1885) əsərində ölümün mahiyyətini 

açmağa çalışmış, bu dəhşətli yoxluq qar- 
şısında həyatın mənasizliğini vurğulamış. 
dir, Xatirələrini “İkdam” (1924) və “Vakit” 

(1924: 1925) qəzetlərində nəşr etdirmişdir. 
“Divanəliklərim, yaxud Şəhər” (1885), “Ölü” 

(1885), “Səhra” (1897), “Validəm” (1913), 
“İlhami-vətən” (1915) vəs. məşhur şeirlərin, 
“İçli qız” (1875), “Nəstərən” (1878), "Əş- 

bər” (1880), "Finten” (1916), "Nazife” 
(1917), “Ruhlar” (1922) adlı pyeslərin müəl- 
lifidir. "Hind qızı” dramı Azərb. səhnəsində: 
tamaşaya qoyulmuşdur (1927). 
ƏBDÜLHƏMİD 1 (20:3.1725, İstanbul — 
74.1789, İstanbul) - Osmanlı sultanı 
(1774-8891. Sultan Tİ Əhmədin oğlu, Sultan 
ill Mustafanın qardaşı, İİİ Mustafanın 43 

illik hakimiyyəti 
zamanı sarayda qa- 
раһ həyat keçirən 1 

Ə. Osmanlı dövlə- 

tinin böhranlı döv- 

ründə 49 yaşında 

taxta çıxmış və 
təcrübəsiz oldu- 
ğundan dövlət iş- 
lərini Muhsinzadə 
Mehmed Paşanın 
vasitəsilə idarə etməyə başlamışdır. 1 Ə.-in 
hakimiyyəti zamanı ruslar üzərinə gön- 
dərilən qüvvələr Qozlucada məğlubiyyətə 
uğradıqdan sonra Sultan III Mustafa 
dövründə başlamış və 5 il davam edən 
Osmanlı-Rusiya müharibəsi iyulun 21-də 
Küçük Qaynarca sülhünün (1774) bağlan- 
ması ilə nəticələnmişdir. Bu müqavilənin 
ağır şərtlərinə görə, Osmanlı dövləti şm.-da 
geniş əraziləri (Böyük və Kiçik Kabarda) 
itirməklə bərabər, Krım xanlığının müs- 
cəilliyini (Yeniqala, Kerç, Azak və Kil- 
burun qalaları Rusiyanın tabeliyinə keç- 
məklə), Moldova və Valaxiyanın muxta- 
tiyyətini də tanıyırdı. Əvvəllər Fransa və 
İngiltərəyə verilən ticarət imtiyazları Ru- 
siyaya da şamil edildi. 

Müharibədən sonra 1 Ə, əsas diqqətini 
dövlətdəki üsyanların yatırılmasına yö- 
nəltdi. 1775 ildə Rusiya donanması ad- 
miralları ilə sövdələşən Zahir Ömərin 
üsyanını, 1779 ildə isə Misirdəki qiyamı 
yatırtdı. 1775 ildə Avstriya Bukovinanı 
işğal etdi, 1776 ildə İran şahı Kərim xan 
Zəndin Bəsrə ş.-ni tutub Bağdad ətrafını və 
Cənüb-Şərqi Anadolunu talan etməsi iki 
ölkə arasında münasibətlərin gərginləş- 
məsinə gətirib çıxardı. Osmanlılar Bəsrəni: 
geri almağa nail oldular. Krım xanının 
təyin edilməsi məsələsi 1 Ə.-in hakimiy- 
yətinin son illərində Rusiya ilə Osmanlı 
dövlətini qarşı-qarşıya qoydu. 1779 ildə 
Fransanın vasitəçiliyi ilə İstanbulda saziş 
imzalandı, Bu razılaşmaya görə, Krım 
xanlığının müstəqilliyi təsdiqlənir, ruslar 
buradan qoşunlarını geri çəkir, Osmanlı 
dövləti isə Rusiyanın təyin etdiyi Şahin 
Gərayı xan kimi tanıyırdı. Rusiyanın təkcə 
Krimüzərində deyil, bütün Balkan y-a-nda 
möhkəmlənməsi siyasəti qarşılığında 1 Ə. 
Cənubi Qafqazda nüfuz dairəsini güc- 

ƏBDÜLHƏMİD II 

ləndirməyə çalışırdı. Rusiyanın təhriki ilə 
Krim xani Şahin Gərayın A) 

dövlət qurmaq məqsədilə apardığı isla- 

zalamağa məcbur oldu. 1876 il dekabrın 
23-də Balkan y-a-ndakı vəziyyəti müzakirə 
etmək üçün Paris sülh müqaviləsinin hatlar xalqın üsyanına səbəb oldu və xan (1856) imzalanmasında iştirak edən döv- Kimi Tərk etdi, Rusiyanın Krıma göndər- lətlər İstanbulda Tərsanə konfransına Top- diyi marşal Potyomkin minlərcə müsəlmanı landı, Həmin gün Osmanlı dövlətinin ilk qətlə yetirərək, Şahin Gərayı xanlığa qay- konstitusiyası (Qanun-i Əsasi) qəbul edildi, tardı və bir müddət sonra yenidən Krıma 

gələrək 1784 il yanvarın 9-da “Krim sə- 

nədi” adlandırılan 3 maddəlik müqavilə ilə 
Krımi Rusiyanın tərkibinə qatdı. Ordudakı 
nizamsızlıq və döyüş hazırlığının aşağı 
səviyyədə olması səbəbindən | Ə. yeni bir 
müharibəyə qoşulmadı. 

Rusiyanın əldə etdikləri ilə kifayətlən- 
məyərək, Osmanlı dövlətinə qarşı Avstriya 
ilə birləşməsi 1787 ildə 1 Ə.-in Rusiyaya 
müharibə elan etməsi ilə nəticələndi, Mü- 
haribənin əvvəlində ruslar Özi qalasını ələ 
keçirdilər. Avstriya da Osmanlı dövlətinə 
müharibə elan etmədən hücuma keçdi. 

Vəzir Koca Yusuf Paşanın rəhbərliyi al- 
tında Osmanlı qoşunları imperator 11 /0- 
zefin ordusunu məğlubiyyətə uğratdı, lakin 
ruslara qarşı döyüşlər uğursuzluqla nəti- 
cələndi. Yaş və Hotin qalaları da rusların 
əlinə keçdi. Özi qalasını geri qaytarmaq 
üçün göndərilən Osmanlı donanması məğ- 
lüb oldu (1789), Belə məğlubiyyət xəbərini 
alan 1 Ә. vəfat etdi, 

Xarici siyasətdə uğursuzluqlarına bax- 
mayaraq, 1 Ə. ordu və donanmada isla- 
hatlar keçirmiş, nəşriyyat işinə qayğı gös- 
tərmiş, geniş tikinti işləri aparmış, onun 
dövründə bir çox memarlıq abidələri ucal- 
dilmişdir. 
ƏBDÜLHƏMİD 11 (21.9.1842, İstanbul — 
10:2.1918, İstanbul) - Osmanlı sultanı 
11876-19091, Sultan / Əbdülməcidin oğlu- 
dur, Konstitusiyaya əsaslanan dövlət qur- 
maq məqsədilə 
sultan Əbdüləzizi 
və sultan V Muradi 

devirən Midhət pa- 
$a və onun tərəf- 
darları ilə razılığa 
gələrək 1876 ilav- 
qustun 31-də taxtı: 
çıxmışdır. Haki- 

miyyəti dövründə 
dövlətin bütövlü- 

yünün qorunması uğrunda və xarici müda- 
xiləyə qarşı uğurlu siyasət həyata keçir- 
mişdir. Bu dövrdə Osmanlı imperiyasını 
Bosniya-Hersoqovina və Bolqarıstanda baş 
verən üsyanlar bürümüşdü, Serbiya və 
Çemoqoriya ilə müharibələr gedirdi, im- 
periya böhran içində idi. II Ə. Serbiya ilə 
müharibədə uğurlar əldə etsə də, Rusiyanın 
təkidi ilə 3 aylıq atəşkəs müqaviləsi im- 

Bu konstitusiyanı ciddi hesab etməyən 
Qərb dövlətləri konfransda Osmanlı döv- 
lətinə və Balkanlarda ağır güzəştlərə get- 
məyi təklif etdilər. Lakin dövlətin müs- 
təqilliyini təhlükə altına alan həmin tək- 

liflər İTƏ, tərəfindən rədd edildi. İlk konsti- 
tüsiyanın tərtibçisi Midhət paşanı baş vəzir 
vəzifəsindən kənarlaşdırıb sürgünə gön- 
dərən İTƏ. 1877 ilin martında parlamentin 

ilk toplantısını açıq elan etdi Rusiyanın 

hərbi müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün 
İngiltərənin təşəbbüsü ilə hazırlanan Lon- 
don protokolunun ağır şərtlərinin məclis 
tərəfindən rədd edilməsi 1877 ilin aprelində 

Rusiyanın Osmanlı dövlətinə qarşı müh: 
ribəyə başlamasına səbəb oldu. R. 
qoşunlarının ş.-də Ərzunuma, q.-də Ədimə- 
yə gəlib çıxması II Ə. atəşkəs istəməyə 
vadar etdi, O, rusların irəli sürdükləri 

şərtlərin məclisdə müzakirəsinə çalışsa da, 
ayrı-ayrı qrupların mübarizə meydanını 
çevrilmiş məclis bu məsuliy 

götürmədi. Konstitusiyaya in olaraq ilk 
məclis buraxıldı, 11 Ә.. 1878 ilin yanvarında 

ikinci məclisi toplasa da, dövlət idarəçi. 

liyini öz əlində cəmləşdirdi. 1878 il martın 

3-də Rusiya ilə San-Stefano sülh müqu: 
viləsi bağlandı. Müqaviləyə görə, Çemo: 
qoriya, Serbiya və Rumıniya müstəqillik 
əldə edir, Duna dənizinə qədər 
uzanan Bolqarıstan (Makedoniya da daxil 
olmaqla) Osmanlı imperiyasından asılı 
müstəqil dövlətə çevrilirdi, Bosniya-Her- 
soqovina, Krit və ermənilərin yaşadıqları 
vilayətlərə Osmanlı: imperiyasının tərki- 
bində muxtariyyət verilirdi: Qars, Ərdahan, 
Batum, Bəyazid Rusiyanın tərkibinə qatılır, 
Osmanlı dövləti üzərinə ağır təzminat qo- 
yulurdu. İngiltərənin təşəbbüsü ilə keçirilən 
Berlin konqresində (1878) Osmanlı impe- 
riyasına edəcəyi dəstək müqabilində Kipr 
B.Britaniyanın idarəçiliyinə verildi. Rusiya 
ilə gizli razılığa gələn İngiltərədən vəd 
etdiyi dəstəyi görməyən Türkiyə Osmanlı 
dövlətinin parçalanmasını sürətləndirən, 
böyük ərazi itkiləri və ağır təzminat ödən- 
məsi şərtlərini əks etdirən Berlin müqavi- 

ləsini (1878) imzalamağa məcbur oldu. 

Bundan sonra Avstriya Bosniya-Hersoqo- 
vinanı (1879), Fransa Tunisi (1881), İn- 
giltərə Misiri (1882), bolqarlar isə Şərqi 
Rumelini (1885) ələ keçirdi. 

П Ә. sonrakı xarici siyasətini Misirdə 
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İngiltərə ilə Fransanı, Bəsrə körfəzində 
isə İngiltərə ilə Almaniyanı qarşı-qarşıya 
qoymaqla davam etdirdi. O, ingilis ca- 
suslarının ərəb milliyyətçiliyini yaymaq, 
xəlifəliyin ərəblərin haqqı olduğu iddiası ilə 
Misir hakimini xəlifə etmək cəhdlərinə 
qarşı panislamizm siyasəti ilə cavab verdi: 
təriqət şeyxləri və nüfüzlu qəbilə başçıla- 
rından istifadə edən П.Ә., hətta Cənubi 
Afrika və Yaponiya kimi uzaq ölkələrə din 
alimlərini göndərərək islamın yayılmasına 
çalışdı. Pekində (Çin) 11 Ə.-in adına İslam 
un-ti açıldı və qapısına türk bayrağı asıldı. 
О, Şımdan Məkkəyə qədər uzanan Hicaz 
dy.-nu inşa etdirdi. İslam dininin Osman- 
li dövlətində gücləndiyini görən Qərb 
dövlətləri qeyri-müsəlman xalqlarına bə- 
rabərhüquqlu münasibət göstərilməməsi 

iddiası ilə təzyiqlərini artırdı. Lakin 1 Ә, 
ermənilərin yaşadıqları vilayətlərdə isla- 
hütlar keçirilməsi adı ilə onlara muxtariyy 
verilməsindən çəkinərək Berlin müqavi- 
ləsinin 61-ci maddəsinin icrasından qəti 

şəkildə imtina etdi, sionistlərin Fələstində 
yəhudi dövləti qurmaq cəhdlərinin də 
qarşısını aldı. Eyni zamanda dövlətin ma- 
liyyə ehtiyatlarının bu istiqamətdə siyasəti 
davam etdirməyə imkan vermədiyini görən 
11 Ə, erməni məsələsində Türkiyəni dəs- 
təkləmiş Анпапгуа ә iqtisadi işbirliyi 
qurmağa razılaşdı. 1890 ildə Bağdad diy.- 
nün inşası Almaniya bankına konsessiyaya 
verildi. 

IL Ə.-in hakimiyyəti illərində Qərb 
nümunəli çoxsaylı hərbi və mülki ali mək- 

raçıldı və modemləşdirildi. Ölkədəki 
rgin siyasi və iqtisadi vəziyyət səbə- 

bindən ayağa qalxan türk zabitlərinin tələbi 
lə 1908 il iyulun 23-də 11: Ə, konstitu- 

nın yenidən qüvvədə olduğunu elan 
r etdi. “İkinci məşrutiyyət” 

adlandırılan bu hadisə imperiyanın dağıl- 
masını bir daha sürətləndirdi. Avstriya- 
Macarıstan 1908 ilin oktyabrında Bos- 
niya-Hersoqovinanın ilhaqını, eyni zaman- 
да Bolqarıstan müstəqilliyini, sonra isə Krit 
Yunanıstanla birləşdiyini elan etdi 

İkinci məclisdə (1908, dekabr) çoxluq 
təşkil edən İttihad və Tərəqqi komitəsi “31 
mart hadisələri” adlı hərəkata başladı. 1909 

il aprelin 13-də İstanbulda üsyan baş verdi 
(bir gün sonra ermənilər Adanada çoxlu 
sayda türkü qətlə yetirdi). Aprelin 23-24- 
də ordunun İstanbula yeridilməsi ilə üsyan 
yatırıldı. Aprelin 27-də məclis II Ə.-in 
taxtdan devrilməsinə qərar verdi və о, 
Səlanikə (Saloniki) göndərildi. Balkan mü- 
haribələri zamanı İstanbula gətirilən П.Ә 
ömrünün sonunadək Bəylərbəyi sarayında 
yaşadı, vəfatından sonra sultanlara məxsus 
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Divanyolundakı 1 Mahmud türbəsində: 
dəfn edildi. 
ƏBDÜLHƏMİD LAHORİ (7-1654) – 
Böyük Moğol imperiyasında tarixçi. Şa/r 
Cahanın (1627-58) dövrünə həsr olunan 3 
cildlik "Padşahnamə” əsərinin müəllifidir. 
Əsərin girişində Teymurdan Baburaqədərki 
dövrün qısa icmalı verilir. Birinci cilddə 
1627-37 illərdə, ikinci cilddə isə 1637-47 
illərdə baş verən hadisələrdən bəhs olunur. 
İlk 2 cildi Ə.L.-nin özü, sonuncu cildi isə 
tələbəsi Məhəmməd Varis tərəfindən ya- 
zılan əsərdə dövlət xadimləri, həkimlər və 
şairlər haqqında məlumatlar var, 
ƏBDÜLHƏMİD MOMƏND (әәә) sz. 
Дад), Əbdülhəmid Baba (1660, Pişəvər — 
1732, Pişəvər) — əfqan şairi. Pişəvərdə 
təhsil almış, ruhani olmuşdur. Puştu dilində 
yazmışdır, "Dürr və mərcan” adlı divanı 
var, Şeirləri incəliyi, mürəkkəb fomaları 
və yüksək poetik texnikası ilə seçilir. Ya- 
radıcılığı sufizmə əsaslanır, əsasən, dün- 
yaya qarşı etinasızlıq və onun dəyərsizliyi 
motivlərini əks etdirir. İctimai məzmunlu, 
həmçinin nəsihətamiz şeirlər də yazmışdır. 
Ə.M. həssaslıq və “tükü tükdən seçmə” 

mənasını verən “muşekaf” (hərfən “saç 
ayıran", yaxud "tük ayıran") təxəllüsü ilə 
şhur olmuşdur. 

ƏBDÜLHƏSƏNOV Ramiz Əli oğlu 
(4.20:5.1956, Kəlbəcər ş.) — Azərb, tibb 
alimi, cərrah. Tibb e.d. (2004), Azərb. Döv- 
lət Tibb İn-tunu (indiki Azərb. Dövlət Tibb 
Un-ti) bitirmişdir (1980). Moskva ş.-ndə 
cərrahı (1981), N.A.Semaşko ad. Moskva 
Tibb İn-tunun ümumi cərrahiyyə kafed- 

Əbdülxalıq Ə. "Çöl ди 

rasında (1982-85) işləmişdir. 1986 ildən 
Rusiya Tibb EA-nın A.N.Bakul 
Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Elmi Mərkəzinin 
ürək-damar cərrahiyyəsi şöbəsində çalışır, 
Tədqiqatları, əsasən, ürək-damar cərrahi 
əməliyyatlarında arterial təzyiqin yüksəl. 
məsi və infeksiyalar problemlərinə həsr 
edilmişdir. 500-ə yaxın elmi məqalə ҹ̧ә, 
digər əsərlərin müəllifidir. Kadr hazırlığı 
sahəsində xidməti var, 

Əsərləri: Артериалымыс гипертензин пру, 
енстемных һаскулитах, васхулопатин ни уз. 
лагснолах. M., 2007 (совм, с Л.А.Боҝериж). Arış. 

tic ҝӧарҝинн при неспенифиҹеском горто- 
артеринтә и врождбинов гипоплазин аорты. M.) 
2007 (совм. с Л.А.Бокерил): Рамсвах инфекина iş 
сепсис в сосудисто хирургин. М. 2009: Симс 
матиҹескис артериалыныс гипертензин. М. 2010, 
Болезив Таҝажсу (Неспенифирескин гортоарте- 
ринт.М. 2011 
ƏBDÜLXALIQ Əhdül Əli oğlu (5.5.1920, 
Bakı – 30:9.1988, Bakı) — Azərb. rəssamı, 

Azərb, SSR əməkdar incəsənət xadimi 
(1973). Azərb. Dövlət Rəssamlıq Texniku- 
munu (1939) və V.İ.Surikov ad. Moskva 
Rəssamlıq İn-tunu (1950) bitirmişdir. Zən- 
gin palitra, müxtəlif rəng çalarlarının 

ahəngdarlığı Ə.-ın yaradıcılığı üçün sə- 
ciyyəvi olmuşdur, Mənzərə və natürmort- 
lari, həmçinin İtaliya, Türkiyə, Amerika 
həyatına aid lövhələri vardır: “Bakıda May 
nümayişi” (1943), "Üzüm yığımı” (1946), 
“Çöl gülləri" (1955), “Quşlarla natürmort” 

(1957), "İstanbulda küçə", “Venesiya” (һәг 
ikisi 1960-cı illər), “Tarla düşərgəsində" 

(1963), “Mehdi Hüseynzadə öz silahdaşları 

Natürmort, 1954, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi. 

arasında” (1985) və 5, Portretlərində ("Qa- 
Nəbi”, 1959, “Nəriman Nərimanov”, 

1969: "Əlağa Vahid", “Əzim Əzimzadə”, 
“Апа” (hər üçü 1970), “Ziya Bünyadov" 

(1978) və s.) insan fiqurlarını, onların əl- 
van geyimlərini, obrazların ifadəliliyini 
məharətlə əks etdirmişdir. Əsərləri bır sıra 
xarici ölkədə nümayiş etdirilmişdir. 1966- 
74 illərdə Azərb: İncəsənət İn-tunda və 
Azərb. Dövlət Rəssamlıq Məktəbində dərs 
demişdir. 

Əd: Ta6u6os Н. Д. Живопису Coperexoro: 
Акербадлжана. Б. 1982. 
ƏBDÜLKƏRİM MƏHƏMMƏD (:5= 
səsə 4), İbn Əbdül-Kərim əl- 

Xərttabi (1881 və ya 1882 – 7.2.1963, 
Qahirə) = Mərakeş siyasi və dövlət xadimi. 
Mərakeşdə rif tayfaları üsyanının rəhbəri, 
1910-15 illərdə müəllim, sonra isə Melil- 
Јада hakim vəzifəsində çalışmışdır. Azadlıq 
mübarizəsinə çağırışlarına görə 1915 ildə 

İspaniya müstəmləkəçiləri tərəfindən həbsə 

alınmış və 1916 ildə azad edilmişdir. 1919 
ildə dağlara çəkilmişdir. 1921-26 illərdə 
İspaniya, 1925 ildən isə Fransa müstəm- 
ləkəçilərinə qarşı riflərin azadlıq müca- 
diləsinə başçılıq etmişdir. 1921-26 illərdə 

Rif Respublikasının prezidenti (əmiri) ol- 
muşdur. 1926 ildə fransızlar tərəfindən 
tutulmuş və Reyunyon а.-па sürgün edil- 
mişdir. 1947 ildə siyasi fəaliyyətdən əl 
çəkmək şərti ilə Fransaya getməyə icazə 
almış, lakin gəmi Port Səidə çatan kimi 
qaçmış və Qahirədə yaşamışdır. 1948-56 
illərdə Qahirədə Ərəb Məğribinin Azadlığı 
Komitəsinə rəhbərlik etmişdir. 

ƏBDÜLQADİR (33) sz), Nəsrəd- 
din İbn Mühiddin əl-Həsəni 
16.9.1808, Məsqərə yaxınlığında Qətna k. 
(Əlcəzair) – 26.5.1883, Dəməşq) – Əlcə- 
zairin milli qəhrəmanı, sərkərdə, alim, natiq 
və şair, Nüfuzlu feodal nəslindən olmuşdur. 
1832-47 illərdə Fransanın Əlcəzairi iş- 

ğalına qarşı üsyana başçılıq etmişdir (bax 
Əbdülqadir üsyanı). 1832 ildə üsyan qal- 

dirmiş ərəb tayfaları Ə.-i Qərbi Əlcəzairin 
hakimi elan etmiş və ona əmir rütbəsi 
verilmişdi. İstedadlı sərkərdə olan Ə. müs- 

tmləkə hökumətini onunla sülh (1834, 
1837) bağlamağa vadar etmişdi. Ə. mək- 
təblər və kitabxanaların açılmasında mü- 
hüm xidmət göstərmişdir. 1847-32 illərdə 

Fransada əsirlikdə olmuş, 1853–54 illərdə 
Bursada, 1855 ildən isə Dəməşqdə yaşa- 

miş, ədəbiyyat və ilahiyyatla məşğul ol- 
müşdur, Dəməşqdə dirzilərlə maronilər 
arasında qırğın və ədavətin dayandırılma- 
sina (1860) çalışmışdır. Ə.-in bu fəaliyyəti 
nəticəsində minlərlə xristianın həyatı xilas 
olunmuş, Fransa hökuməti onu Fəxri le- 

gionun böyük xaçı, Rusiya isə Ağ qartal 
ordeni ilə təltif etmişdi. Həm müsəlman 
dünyasında, həm də Avropada böyük nü- 
fuza malik idi, 

ƏBDÜLQADİR GEYLANİ (sd. 
из), Mühyiddin Əbu Məhəm- 
məd Əbdülqadir ibn Əbi Sa- 
154 (1077, İran, Gilan, Neyfk. - 1165/66, 
Bağdad) — sufi mütəfəkkir. Təsəvvüfdə 
Dəsuqi, Rifai və Əbu Fityan Əhməd Bədəyi 
ilə yanaşı, dörd gütbdən biri 
mənbələrdə “əl-Cili", “əl-Cilani”, farsdilli 
mənbələrdə “Gili”, "Gilani" nisbələri ilə 
xatırlanır. Türk xalqları arasında "Geylani" 
kimi tanınmışdır. Mənbələrdə söy şəcərə- 

sinin Əli ibn Əbu Talibə, təriqət silsiləsinin 
Cüneyd Bağdadiyə çatdığı bildirilir. Ә.б. 
1095 ildə Bağdada gedərək hədis, fiqh, 
ədəbiyyat təhsili almış, Əbülxeyr əd-Dəb- 
bas vasitəsilə təsəvvüfə daxil olmuşdur. 25 
il səyahətdə olmuş, 1133 ildə Bağdada 

qayıdaraq, müəllimi Mühərriminin mək- 
təbinə rəhbərlik etməyə başlamışdır. Çox 

təsirli nitqə malik olduğundan vəzlərini 
dinləmək üçün xilafətin müxtəlif tərəf- 

lərindən çoxlu sayda insan Bağdada axış- 
mışdır. Ə.G, şəriətə six bağlı olmuş, mü- 
hazirələrində təsəvvüf mövzularına və ter- 
minologiyasına toxunmamağa çalışmışdır. 
Ekstatik təcrübəni tənqid etmiş, asketizmi 

ictimai vəzifələrlə məhdudlaşdırmışdır. 
Hələ sağlığında əhali tərəfindən müqəddəs 
himayəçi, kəramət sahibi kimi tanınmışdır. 
Təriqət yaratmasa da, ölümündən sonra, 
əsasən, övladları tərəfindən davam etdirilən 
silsiləsi birləşərək qadiriyyə təriqətini mey- 
dana gətirmişdir. Hazırda Misir, İraq, Su- 
riya, Türkiyə və s. ölkələrdə qadiri se- 
yidləri yaşayır. Ə.G.-nin Bağdaddakı məq- 
bərəsi ziyarətgahdır. Hər il orada Ə.G.-nin 
şərəfinə “urs” mərasimi təşkil edilir. 

Ә.б. türk xalq ədəbiyyatı və folklo- 
runda mühüm yer tutur. Haqqında çoxlu 
mənaqibnamələr yazılmışdır. Dili sadə və 
anlaşıqlı olan əsərləri təsəvvüf ədəbiyya- 
tinin gözəl nümunələrindəndir. "Əl-gunyə 
li-talibi təriqil-həqq” (“Haqq yolunu istə- 
yənlər üçün kifayətedici təlimat”) əsəri, bir 
sıra məktubları qalmışdır. Oğlu və tələbələri 
tərəfindən vəzləri əsasında toplanmış "Əl- 
fəthür-rəbbani" (“İlahi kəşf”) və “Fütuhul- 
qeyb” ("Qeybin açarları") əsərləri də var, 

ƏBDÜLQADİR MARAĞAYİ, Əb- 
dülqadir ibn Qeybi əl-Hafiz 
əl-Marağayi (1353, Marağa — 1435, 
Herat) — Azərb. musiqi nəzəriyyəçisi, 
bəstəkar və xanəndə, Ә.М. hələ Cəlairi 
hökmdarı Şeyx Üveysin dövründə (1356– 
74) saray məclislərində çıxış etmiş, mu- 

siqiçi, xanəndə və bəstəkar kimi şöhrət 

ƏBDÜLQADİR MARAĞAYI 

"Əbdülqadir Marağayi”. Rəssam E Şahtax. 
linskaya. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi 

qazanmışdır. Əl-Farabi, İbn Sina, Səfiəddin 
Urməvinin musiqi nəzəriyyələrini dərindən 
öyrənmiş və inkişaf etdirmişdir. “Kənz ül- 
əlhan” (“Melodiyalar xəzinəsi”, 

yy itab ül-ləhmiyyə" 
("Ləhnlər haqqında kitab"), “Məq 
əlhan” ("Melodiyaların məqsədləri 
kitab ül-ədvar” (Səftəddin Urməvinin “Ki- 

tab ül-ədvar” əsərinə şərh) və “Fəvaidi- 

əşərə" ("On fayda”) risalələrini yazmışdır 
O, məqam və ritmlərin quruluşunu izah 
etmiş, orfa əsr musiqişünaslığında ilk dəfə 

olaraq, 12 əsas məqamdan törəmə 24 şöbə 
sistemini elmi cəhətdən əsaslandırmış, döv- 

rünün müsiqi formalarının (növbə, bəsit, 
əməl, pişrov və s.) təsvirini vermişdir. 

Türkdilli xalqların (Azərb., Опа Asiya və 

Şərqi Türküstan) musiqisi, eləcə də musiqi 
yanrları və alətlərinin yayılması haqqınd 
məlumat verən Ə.M--nin nəzəri əsərlərində 

bəstəkarlıq, ifaçılıq üsullarına, musiqidə 
şeir və onun vəzninin əhəmiyyətinə, eləcə 
də aşıq sənətinə (ozan, baxşı və 5.) dair 
qiymətli fikirlər vardır, Bir çox musiqi 
əsərinin mətnini özü yazmışdır. Azərb, 
dilində şeirləri var, Ə.M.-nin yaratdığı 20 
yeni ritmdən (iqa) 6-sı (zərb ür-rəbi, zərb 
ül-fəth, si dövr, qumriyyə, dövri-cədid, 
dövri-ədl) sonrakı dövr musiqişünasları 
tərəfindən klassik ritmlər silsiləsinə daxil 

edilmişdir. O, bir çox musiqi alətində, 
xüsusilə udda məharətlə çalmış, bəzi alət- 
ləri (kasat, əlvah və 5.) isə təkmilləşdir- 
mişdir. Ə.M. həmçinin xəttat olmuş, rey- 

hani, süls, nəsx, rüqə xətləri ilə yazmışdır, 
Onun elmi və musiqi yaradıcılığı Yaxın və 
Orta Şərq müsiqi mədəniyyətinin inkişafına 
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ƏBDÜLQADİR ÜSYANI 

böyük təsir göstəmiş, Avropa alimlərinin 
(R.G.Kizevetter, H.C.Farmer və b.) diq- 

qətini cəlb etmişdir. Bəzi əsərlərinin əl- 
yazmaları İstanbul (“Nuri Osmaniyyə” ki- 

tabxanası) eləcə də Leyden (Niderland) və 
Oksford kitabxanalarında saxlanilir, 

Əd:Kepiuon Л, Агасва С. Автобис- 
графин в стихах Абдулгадира Мараги. His. АН 
Азәрб. ССР (серин литературы, xa и исҝус- 
стиа), 1975, Ni 4: Агасва С, Абдулгадир Ма- 
parıt.B,, 198312- Səfərova. Azərbaycanın müsiqi 
elmi (Х11-ХХ əsrləri, Bİ, 2006, R.Zöhrabov, 
Azərbaycan muğamlan..B., 2013. 
ƏBDÜLQADİR ÜSYANI - 1832-47 il- 
lərdə Əhdülqadirin rəhbərliyi ilə Əlcə- 
zairdə fransız işğalçılarına qarşı xalq üs- 
yanı. Üsyanın gedişində Oran əyalətinin 

ər tayfaları fransızları dəfələr- 
ağlubiyyətə uğratmış və onları sülh 

əri bağlamağa (1834, 24 fevral 
və 1837, 30 may) məcbur etmişdilər. Fran- 

sa Əbdülqadirin hakimiyyətini tanımışdı: 
Üsyançılar Qərbi Əlcəzairin çox hissəsində. 
əmirlik yaratmışdılar. Əmirliyin müxtəlif 
tayfalarının könüllüləri ilə yanaşı, nizami 
ordusu da var idi: silah və hərbi sursat 
istehsalı nizama salınmış, bir neçə müda 
xətti yaradılmışdı. 1838 il oktyabrın 18-də 
Fransa hökuməti 1837 il sülh müqaviləsini 
pozdu, General Вӧјопип 100 minlik ordusu 
1843 ildə iri feodalların satqınlığı nəticə- 
sində zəifləyən əmirliyin ərazisini işğal 
etdi, Əbdülqadir Mərakeşdə gizləndi. 
1845-46 illərdə mübarizəni davam etdirən 
Əlcəzair xalqı yenidən işğalçılara qarşı 
çıxdıqda, Mərakeşdən qayıdan Əbdülqadir 
üsyana başçılıq etdi. Lakin 1847 ildə qeyri- 
bərabər mübarizədə üsyançı dəstələr dar- 

in edildi və Əbdülqadir əsir alındı 
ƏBDÜLQAFFAR XAN, Baça xan 
("xanlar xanı”) (6.2.1890, Xəştnaqar 
20.1.1988, Pişəvər) — puştuların öz mü- 
qəddəratını təyin etməsi uğrunda Britaniya 
müstəmləkəçiliyinə qarşı. mübarizəsinin 
siyasi və dini lideri. M.Qandinin silahdaşı 

və ardıcılı. Dünyada ilk dəfə qeyri-zorakı 
peşəkar ordunun əsasını qoymuşdur. 20 
yaşında ikən Utmanzai ş.-ndə ilk məktəbini 
açdırdıqdan sonra hörmət. qazanmışdı. 
Mütərəqqi islahatçı idi, 1919 ildə “Əncü- 
məni-islahi Əfqanə" adlı təşkilatın, 1930 
ildə isə Hindistan Milli Konqresinə qoşul- 
muş “Pəxtun cirgəsi” (“Руһи liqası") par- 
tiyasının və Xuday xidmətqaran ("Allahın 
qulları”) könüllü dəstələrinin (onların 

iştirakçıları “qırmızıköynəklilər” də adla- 
nırdı) rəhbəri olmuşdur. 1947 ildə müstəqil 
Puştustanın yaradılması haqqında şüarı irəli 

sürmüşdü. Pakistan dövləti yarandıqdan 
(1947) sonra müxalifətdə idi. 1987 ildə 
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Hindistan Resp.-nın ən yüksək mülki mü- 
kafatına – “Bharat Ката” ordeninə layiq 
görülmüş ilk qeyri-hindli olmuşdu. Cə- 
Talabadda dəfn edilmişdir. 
ƏBDÜLLƏTİF, Əbdəllətif (təqr. 
1475-1517, Moskva) – Kazan xanı |1496—– 
1502). Tuğa Teymurun nəslindəndir, Ka- 
zan xanı İbrahimin oğludur. Krımda tərbiyə 
almışdır. 1493 ildə /// İvan Vasilyeviçin 
sarayında xidmət etmək üçün Moskvaya 
gəlmiş, ona mülk kimi Zveniqorod veril- 
mişdi, 1496 ildə Kazan əyanlarının dəs- 

təyilə Mamuk xanı devirərək Kazan xanı: 
olmuşdur. Əvvəllər Böyük Moskva knyaz- 
liğina tabe olsa da, sonralar müstəqil 

siyasət yeritməyə meyil etmişdir. 1502 ildə 
taxtından: uzaqlaşdırılaraq Beloozeroya 
sürgün olunmuşdur. 1508 ildə 1 Mengli 
Gərayın zaminliyi ilə azad edilmiş, Kaşira 
mülk olaraq ona verilmişdir. 1512 ildə 
Mengli Gəray və oğullarının yürüşlərini 
dəstəkləməkdə ittiham olunaraq həbs edil- 

mişdir. 1517 ildə azadlığa buraxılmışdır. 
Ə--i hakimiyyətə gətirməyə (Məhəmməd: 
Əminin əvəzinə) çalışanlar onun Kazana 

qayıtmasını nail ola bilməmişlər. Ə. 
müəmmalı şəkildə ölmüşdür. 
ƏBDÜLLƏTİF BƏNDƏROĞLU (1937, 
Kərkük, Тигхиппаи k, – 3.2.2008, Əm- 

man, İordaniya) - İraq-türkman şairi, ədə- 
biyyatşünas, yumalist, ictimai xadim, İb- 
tidai və orta təh- 
silini Tuzxurmatı 

və Kərkükdə al- 
miş, üç il İraq neft. 
şirkətinin Kərkük- 
dəki texniki mək- 

təbində oxumuş- 

dür, 1956 ildə si- 

yasi səbəblərə görə 
məktəbdən uzaq- 
laşdırılmış, 1964 
isə ildə siyasi fəaliyyəti ilə əlaqədar İraqı 
tərk etməyə məcbur olmuşdur. Livana, 
Yunanıstana, oradan Bolqarıstana getmiş, 
Sofiyada türk dilində nəşr olunan qəzet və 
İumallarla əməkdaşlıq etmişdir. 1965 ildə 
İraqa qayıtmışdır. 1970 ilin yanvarında İraq 
türkmanlarının mədəni hüquqları tanın- 
diqdan sonra ölkənin şm. bölgəsinin maarif: 
müdiri təyin edilmişdir. Üç ay sonra İraq 
Məlumat Nazirliyi Türkman Mədəniyyət 
Departamentinin müdiri və “Yurd” qəzcti- 
nin baş redaktoru (2000 ilədək) olmuşdur. 
Türkman Ədəbiyyatçılar Birliyinin katibi 
kimi də fəaliyyət göstərmişdir. 

Ədib “Günəş şərqisi” (1969), “Yurd 
torpağı” (1971), “Gur-gür baba" (M.Şəhri- 

yarın “Heydər babaya salam" poemasına 
nəzirə, 1973), “Qərənfil” (Bakı, 1973), 

"Şərq insanları” (1975), "Dəry: 
(1980), “Ürək çımıntıları” (198 

lunda bir addım” (1962), "İnsanlıq хә. 
riyyət şairi” (Nazim Hikmət haqqı 
1970), “Bayatlı Füzuli" (1971), 
lar İraq inqilabında” (1972), 
Nəsimi Bağdadi” (1973), “İ n 

dili" (1976) vəs. tədqiqat əsərlərinin müəl- 
ir. Bakıya həsr olunmuş şeirləri ("Ba- 

ki", “Qiz. qalası", “Mən Bağdadda, yar 
Bakıda”), S.Vurğundan ərəb dilinə tərcü. 
mələri, Azərb. ədəbiyyatına dair məqalələri 
var, Elçinin ("On ildən sonra: hekayələr”, 
Bağdad, 1996: "Mahmud və Məryəm”, 
Kərkük, 2007), R.Rzanın (“Ağlayan çox, 
gülən hanı?”, Kərkük, 2007) əsərlərini 
İraqda nəşr etdirmişdir. 

Əsərləri: Qərənfil, B., 1977: Göylər unur. 
muşdu yağacağını, B., 1991. 
ƏBDÜLLƏTİF ŞİRVANİ (7-7) - 16 sr 
Azərb, xəttatı, Nəstəliq xəttinin mahir 
ustalarından olmuşdur. 1530-60 illərdə 
Şamaxıda, 1560 ildən sonra isə İstanbulda 
fəaliyyət göstərmişdir. Xəttat tərəfindən 
üzü köçürülmüş Sədinin “Bustan” (1539) 
və “İstanbulda baş vermiş daşqın haqqında 
hekayə” (1563-64) əsərlərinin əlyazma 
nüsxələri Topqapı muzeyində (İstanbul) 
saxlanılır. 

ƏBDÜLMƏCİD 1 (2441823, İstanbul — 
25.6.1861, İstanbul) - Osmanlı sultan 
11839-611. Atası // Mahmudun dövlət və 
cəmiyyətin modemləşdirilməsi istiqamə- 
tində apardığı islahatları (bax Tənzimat): 
davam etdirmişdir. İradəsinin zəifliyinə 
görə daima ətrafdakıların təsiri altına düş- 
müş, onun adından keçirilən islahatlar 
ardıcıl olmamışdır. Hakimiyyəti dövründə 
böyük dövlətlərin Osmanlı imperiyasına tə- 
siri güclənmiş, Krrnr müharibəsində (1853- 
56) verdiyi itkilər onu Avropadan borc 
almağa vadar etmişdir. 
ƏBDÜLMƏCİD 11 (29.5.1868, İstanbul — 
23.8.1944, Paris) — sonuncu Osmanlı xə- 
1835, 1922 il noyabrın 1-də sultanlığın 
süqutundan sonra sonuncu Osmanlı sultanı 
И Mehmedin xəlifə titulu ləğv edildi, 1922 
İl noyabrın 19-da Türkiyə Böyük Millət 
Məclisinin qərarı ilə II Ə. xəlifə elan 

olundu. О, sırf dini başçı rolu oynayır, 
siyasətə qarışmırdı. 1924 il martın 3-də 
xilafətin ləğvindən sonra xəlifə Türkiyəni 
tərk edərək ömrünün sonunadək Fransada 
yaşamışdır. 

ƏBDÜLMƏCİD MƏSUD OĞLU (0-7) 
– 13 əsr Azərb. memarı. Ehtimala görə, 
Bakıdakı Qız qalasının üzərindəki kitabədə 

olmast da ehtimal / 
ƏBDÜLMƏLİK (14) xe: 646/647 — 
705) - Əməvilər sülaləsindən xəlifə (685- 
705), Xəlifə 1 Mərvanın oğlu, Ә. 685 ildə 
Bizans imperatoru 1I Yustinianla sülh bağ- 

baş verən iğtişaşları yatırmağa yönəltmişdi. 
0, Məkkədə Abdullah ibn əz-Zübeyrin 
(624-692: 680 ildə Əməvi xəlifəsi 1 Yəzidə 
qarşı çıxmışdı. | Yəzidin ölümündən sonra 
(683) İraqda, Cənubi Ərəbistanda, Misirdə 
və Suriyanın böyük bir hissəsində xəlifə 
kimi tanınmışdı) və İraqda onun tərəfdar- 
larının (685-692), Dəməşqdə Əmir ibn 
Səid əl-Əşdəqin (689), İraqda İbn əl-Əşasın 
(700-702) çıxışlarını, habelə İraqda xa- 
ricilərin üsyanını (692-697) yatırmış və 
xəlifə 1 Yəzidin ölümündən 
sonra parçalanmış Xilafəti vahid dövlət 
kimi birləşdirmişdi. 685 ildə Bizans impe- 
ratoru ИП Ә.-Кп keçirdiyi maliyyə və vergi 
islahatları nəticəsində ərəblər işğal etdikləri 
ölkələrdə öz hakimiyyətlərini xeyli möh- 
kəmləndirdilər. Ə. dövründə dövlət ida- 
rələrində ərəb dilinin işlədilməsinə (yunan 
və orta fars dilləri əvəzinə), ərəb yazılı yeni 
sikkələrin kəsdirilməsinə (Bizans drahması 
və Sasani trafareti ilə kəsilmiş sikkələr 
əvəzinə) başlanılmışdı. Ə. dövründə alban 
(Qafqaz) kilsəsi erməni kilsəsinə tabe edildi 
(705). 

Abbas ibn Fərrux və Musa Şəhavət 
Ə.-in sarayında yazıb-yaratmışlar. 

ƏBDÜLRƏHİMOV Ramiz Həmid oğlu 
(d. 29.6.1940, Bakı) — Azərb. memarı. 
Memarliq doktoru (1996), prof: (1985). 
Azərb, Resp, Dövlət mükafatı laureatı 
(1991). Azərb, SSR. 
əməkdar ali mək- 
təb işçisi (1986). 
Azərb, Politexnik 
İn-tunu (1964) bi- 
tirmişdir. 1964 il- 

dən həmin in-tda 
(fasilələrlə) assis- 
tent, baş müəllim, 

dosent, memarlıq 
fakültəsinin dekanı 
(1979-93) vəzifəsində çalışmışdır. 1975- 

77 illərdə Almaniyanın Berlin və Drezden 
ş-lərində elmi tədqiqat təcrübəsi keçmiş, 
1993-2008 illərdə İstanbul Texniki Un- 
lində və Trabzon Qaradəniz Texniki Un- 

80-dən çox müxtəliftəyinutlı binanın və 
yaşayış məskəninin yenidənqurma və bərpa: 
layihələrini hazırlamışdır. (Bakı Musiqi 
Akad.-nın Opera studiyası, Azərb, Opera: 
və Balet Teatri və Azərb, Dövlət Akademik 
Milli Dram Teatrının binaları və s.l. Mü- 
hüm memarlıq əsərləri: Vitebsk (1986) və 
Qrozni (1990) ş.-lərində dram teatrlarının 
binaları, Bakıda “ÜNS” teatrının tamaşa 
salonu (2006), “Yaşıl teatr”ın yenidən qu- 
rulması (2007), Gəncə Dövlət Filarmo- 
niyası (2017, R. Hüseynovla birlikdə) və s. 
Türkiyə və Şimali Kiprdə: Lütfi Kırdar аб. 
Konfranslar Mərkəzinin salonlar (İstanbul, 
1995): otel binası (Trabzon, 1999), Qara 
Dəniz Texniki Un-tinin Osman Turan ad. 
Beynəlxalq Mədəniyyət və Konfranslar 
Mərkəzinin binası (Trabzon, 2006) və s. 23 
dərslik, dərs vəsaiti və metodik ədəbiyyatın 
müəllifidir. 

Əsərləri: Mülki binaların memarlıq konstruk. 
siyaları, В, 1981: İnşaat fizikası, В, 1983: Salonların 
lküstikas və layihələndirilməsi (türk dilində), Ankara, 
Trabzon. 1998, 2005: Azərbaycan mernarliq tarixi. 
|ЕнКәп kapitalist dövrünün memarlığı (XIX əsrin ikinci 
yansı = XX əsrin əvvəli), 4 с. 2014: Memarliq fi- 
zikası.B., 2015, 
ƏBDÜLRƏHMANOV Qədir Ağa oğlu 
(d. 30.1.1938, indiki Gəncə) — avtomatika 

sahəsində Azərb. alimi, texnika e.d. (2004), 
prof. (2009). 1960 ildə Moskva Епегрен- 
ka İn-tunu bitli ir. 1963-2001 illərdə 

Azərb. Neft və Kimya İn-tunda (indiki 
ADNSU) assistent, dosent əvəzi, dosent, 
dekan müavini, dekan vəzifələrində çalış- 
mişdir. 1979-83 illərdə ƏXDR Milli Neft 
və Kimya İn-tunda pedaqoyi fəaliyyət gös- 
tərmişdir. 2001 ildən Azərb. Dövlət Dəniz 
Akad.-da kafedra müdiridir. Tədqiqatları 
elektroenergetika, elektromexanika, pro- 
seslərin avtomatlaşdırılması sahəsindədir. 
120-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 1 
monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsəri: Разработка основ теорин и систем. 
управленна аатоматизированного асинхронного. 
злеҝтропривода дистаниионного улравлениа, pa 
ботаҝидето в анормалыных режимах, Б. 2002. 
ƏBDÜLRƏZZAQ – İranın Şərqi Azərb. 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Kəlibər 
bölgəsinin Gərmadız kəndistanında, Kəli- 
bər qəs.-ndən 31 km şm.-da yerləşir. 
ƏBDÜLSƏLİMZADƏ Qüdrət Yaqub 
oğlu (27.8.1933, Şəki – 13.10.2016, Bakı) 

1960-cı illərdə Azərb. SSR EA-nın 
diyyat 25550 
işçi, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmış, 
1992-95 illərdə Dövlət Əmlak Komitəsinin 
sədri, 1997 ildən Bakı Biznes və Qərb un- 
flərinin prof.-u, 2000 ildən kafedra müdiri 
və tədris işləri üzrə prorektor olmuşdur. 
Tədqiqatları iqtisadi nəzəriyyəyə, beynəl- 
xalq iqtisadi münasibətlər və keçid dövrü 
iqtisadiyyatına həsr edilmişdir. 150-dən 
çox elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var, 
ƏBDÜLVADİLƏR, bənu Əbdülvad 
(ә) зә), Zəyyanilər – 1235-1551 
illərdə Əlcəzairin şm.-q.-ində hakimiyyətdə 
olmuş bərbər sülaləsinin və dövlətinin adı. 
Zənatə qəbiləsinin Banu Əbdül-Vad (banu 
Zəyyan) tayfasındandırlar. Sülalənin bani- 
Ы Yağmurasan ibn Zəyyan (1235-1283) 
Merinilərlə düşmənçilik edən və zəifləmiş 
Müvəhhidiləri dəstəkləmək. müqabilində 
onlardan Orta Məğribin idarəçiliyini aldı, 
paytaxtı Tlemsen ş. olan müstəqil dövlət 

yaratdı. Ə. Merinilərə qarşı Qranada Nəs- 
rilərindən olan sultan Məhəmməd əl-Qalib 
və Kastiliya kralı X Alfonso ilə ittifaqa 
girdi: Merinilər iki dəfə Tlemseni müha- 
sirəyə almış, Əlcəzairin şm.-q.-ini işğal 
etmiş (1337-48, 1 58), lakin öz haki- 

miyyətləri altında saxlaya bilməmişdilər. 

Ə--in: hərbi-siyasi zəifliyinin səbəbi 
onların tabeçiliyində olan ərazilər arasında 

İqtisadi əlaqələrin zəifliyi və daima yar- 
dim aldıqları bədəvi ərəblərinin tayfı- 
lararası: ziddiyyətləri idi. Ə.-in çiçək- 

lənməsi Tlemsen ş.-nin Böyük Səhradakı 
ticarət yollarının üzərində yerləşməsi ilə 
əlaqədar idi, Ə.-in mövcud olduğu dövrdə 
Əlcəzairdə ərəb mədəniyyətinin yayılmısı 
davam edirdi. 15-16 əsrlərdə isə banu 
Hilal ərəb tayfaları tərəfindən bərbərlərin 
faktiki assimilyasiyası başladı. Mühüm 
ədəbiyyat və elm mərkəzi olan Tlemseni 
məscid, mədrəsə və saraylar bəzəyirdi: 
burada Əndəlis ərəbləri böyük nüfuza 
malik idilər. 

15 əsrin sonunda dövlət tənəzzülə uğ- 
radi və Ə, real hakimiyyətini itirdi. Zəy- 
yanilər əvvəlcə İspaniyanın (1509), Əlcə- 
zair dəniz quldurlarının (1517), yenidən 
İspaniyanın, sonra isə Osmanlı imperi- 
yasının (1525) hakimiyyətini tanıdılar. 
1550 ildə Osmanlı bəylərbəyi Həsən paşa 
Ə.-in hakimiyyətinə son qoydu və Əlcə- 
zairin şm.-q.-ində türklərin birbaşa idarə- 
çiliyini qurdu. 
ƏBDÜLVAHABOVA Sacidə Qafar qızı 
(4.2.6.1947, Bakı) — Azərb. fiziki, fizika- 
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ƏBDÜRRƏHİMOV: 

riyaziyyat e.d. (1995), prof: (1995). Azərb. 
Dövlət Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir 
(1969). 1970-74 illərdə Birləşmiş Nüvə 
Tədqiqatları İn-tunun (Moskva vil., Dub- 
na ş.) nəzəri fizika laboratoriyasında ça- 
lişmişdir. 1974 ildən BDU-nun maddə qu- 
ruluşu kafedrasında işləyir. Azərb.-da nə- 
zəri fizika sahəsində ilk prof. qadındır. 
100-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. 
ƏBDÜRRƏHİMOV Əsədulla Ömər oğlu 
(1900, Şəki - avqust, 1969, Bakı) — Azərb. 
pedaqoqu, Azərb. SSR əməkdar müəllimi 
(1943), kimyanın tədrisi metodikası üzrə 

ilk pedaqofi е. namizədi, prof: (1966). 
Şəkidə rus-tatar məktəbində, daha sonra 6 
illik ali ibtidai məktəbdə təhsil almış, 
Zaqatalada 3 aylıq müəllimlər kursunu 
bitirmişdir (1917). Lahıcda, Zaqatala şəhər 
ibtidai məktəbində müəllim və Zaqatala 
qəza xalq maarifi şöbəsində təlimatçı iş- 
ləmişdir. Fəhlə fakültəsində təhsil almış, 
1930 ildən Bakıda orta və ali məktəblərdə 
kimya fəmnini tədris etmişdir. Ə. resp.-da 
kimya fənni üzrə metodistlərin yelişmə- 
sində böyük rol oynamışdır. 

Azərb, Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn- 
tünün direktoru, Resp. Maarif Nazirliyində 
şöbə rəisi, Azərb, Elmi Tədqiqat Pedaqoli 
Elmlər İn-tunun direktoru, Azərb. Dövlət 
Pedaqoyi İn-tunda kimya-biologiya fa- 
kültəsinin dekanı və “ümumi kimya və 
kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasının 
müdiri işləmişdir. Bir sıra dərs vəsaitini rus 
dilindən Azərb. dilinə tərcümə etmişdir. Ə. 
iki hissədən ibarət “Kimya tədrisi üsulu” 
adlı dərsliyin, həmçinin kimya tədrisi mə- 
sələlərinə dair 20-dən artıq dərs və metodik 
vəsaitin, 200-ə qədər məqalənin müəlli- 
fidir 
ƏBDÜRRƏHİMOV Hüseyn Yəhya oğlu 

(20,2.1912, Şəki – 20.5.1966, Şəki) — So- 

sialist Əməyi Qəhrəmanı (1949). Şəki r- 
nda: aqronom: (1934), kit, şöbəsinin 

müdiri (1947-52), Şəki Rayon Zəhmətkeş 
Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 

sədri (1953-57) olmuş, sonralar təsərrüfat 
sahəsində çalışmışdır. 
ƏBDÜRRƏHİMOVA Ceyran Əsədulla 

qızı (3.10.1937, Bakı – 12.12.1994, Bakı) 
Azərb, filoloqu, filologiya e.d. (1986), 

prof: (1988), Ə.Əbdürrəhimovun qızıdır. 
Azərb, Dövlət Un-tini (indiki BDU) bi- 

tirmişdir (1959), "Azərbaycan qadını” јиг- 
əbi işçi (1959-63), BDU-nun 

a fakültəsində laborant, müəllim 

və baş müəllim (1963-75) işləmişdir. Təd- 

qiqatları satirik iumalistika sahəsinə həsr 
olunmuşdur. 
ƏBDÜRRƏHİMOVA Reyhan Əsədulla 

qızı (sentyabr, 1939, Bakı — 1984, Bakı) - 
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Azərb. pedaqoqu, kimya e.d. (1973), prof: 
(1974). Ə.Əbdürrəhimovun qızıdır. Azərb. 

Dövlət Pedaqoyi İn-tunu bitirmişdir (1961). 
Azərb. SSR EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kim- 
ya İn-tunun qeyri-üzvi kimya laborato- 
riyasında kiçik elmi işçi, Azərb. Dövlət 
Pedaqoyi İn-tunun ümumi kimya kafed- 
rasinda dosent (1968) və kimya fakültə- 

sinin dekanı (1971-72) işləmişdir. 20-dən 

artıq elmi əsərin və dərs vəsaitinin müəl- 
lifidir. 
ƏBDÜRRƏHMAN - İrəvan xanlığının 
Karbibasar mahalında (9.9.1930 ildən Va- 

ğarşabad, 12.3.1945 ildən Eçmiədzin r-nu) 

azərb.-ların yaşadığı kond. 18 əsrin sonla- 
rında buraya ermənilər köçürülmüş, 1918 

ildə kəndin azərb. əhalisi sıxışdırılıb çı- 
xarılmış, 1949 ildə isə Ə. ləğv edilmişdir. 
ƏBDÜRRƏHMAN (ga 1 xc) — Kor- 
dova əmirliyi (929 ildən Kordova xilafəti) 

hökmdarlarının adı: 

Əbdürrəhman 1 ibn Müaviyə 

(təqr, 731-788, Kordova) — Əməvi xəlifəsi 
Hişamın nəvəsi, Kordova əmiri (756-788), 
Kordova Əməviləri sülaləsinin və Pireney 

y-a-nda Kordova əmirliyinin banisi. Ab- 
basilərin təqibindən xilas olmaq üçün 750 
ildə Suriyadan Şimali Afrikaya, oradan да. 
İspaniyaya qaçmış, vəziyyətin qarışıq ol- 
masından istifadə edərək paytaxtı Kordova 
olan Əməvi dövlətini qurmuşdu (756). 1Ə. 
"əd-Dəxil” ("Gəlmə") ləqəbi ilə tanınsa da, 

güclü və ədalətli olduğuna görə Abbasi 

xəlifəsi Mənsur ona “Qureyş Şahini” lə- 
qəbini vermişdi. Mərkəzləşdirmə siyasəti 
yeritmiş, ərəb-bərbər tayfa başçıları, həm- 
çinin Şimali İspaniyanın xristian feodalları 
ilə uğurla mübarizə aparmışdır. 
Əbdürrəhman 11 ibn Hakim 

(792, Toledo — 852, Kordova) — 1 Ə.-ın 

nəticəsi, Kordova əmiri (822-852). Əndə- 
lisin ş.-indəki bölgəni öz torpaqlarına qat- 
mışdır. Toledodakı üsyanı yatırmış, xris- 
tianlara və bərbərlərə qarşı zəfərli müha- 
ribələr etmişdir. Normanların dənizdən hü- 
cumlarının qarşısını almışdır. Bizansla dip- 
İomatik və ticari münasibətlər qurmuşdur. 
Elm və mədəniyyətin inkişafında mühüm 
rolu olmuş, ilk dəfə ölkədə poçt rabitəsi 
tətbiq etmiş, yollar çəkdirmişdir. Onun 
Əndəlisdə tikdirdiyi (785) məscid müsəl- 
man ərəb memarlığının gözəl nümunələ- 
rindəndir. II Ə. zamanında saray və məs- 
cidlərin inşası çoxlu vəsait tələb etdiyindən 

vergilər artırılmışdı. II Ə, başqa dinləri 
təqib etməmək siyasəti yeritmişdir. 

Əbdürrəhman 111 ibnMəhəm- 

məd (890-961) – “Ən-Nasir” (“Müzəffər”) 

ləqəbli Kordova əmiri (912-961), Kordo- 

vanın birinci xəlifəsi (929 ildən). Vahid 

——————,- 

dövlət yaratmış, Şimali Afrikada Fatimilə. 
rin hökmranlığına qarşı çıxaraq, 931 ildə, 
Seutanı (Mərakeş), 932 ildə Toledonu 
tutmuşdur, 955 ildən Leon və Navarra Hr 
Ə-a xərac verirdi. Bizansla və Müq. Roma 
imperiyası ilə diplomatik əlaqələr yarat. 
mişdi. Avropalı qullardan (əsasən, slay. 
yanlardan) ibarət qvardiya (“аса Һә?) 
təsis etmişdi: Aralıq dənizində qüdrətli 
donanması var idi. Onun hakimiyyəti döy. 
ründə məktəblər (Avropada ilk tibb mək- 
təbi), Kordova yaxınlığında məscid (ha- 
zırda kilsədir) və əz-Zəhra sarayı inşa 
edilmişdi. III Ə.-in hakimiyyət illəri Kor. 
dova Əməvilərinin ən qüdrətli dövrü he- 
sab olunur, 
ƏBDÜRRƏHMAN (1844, Kabil — 1,10, 
1901, Kabil) — Əfqanıstan əmiri (1880: 
ildən), mərkəzləşdirilmiş Əfqanıstan döv. 
lətinin yaradıcısı, İkinci İngiltərə-Əfqa- 
nistan müharibəsində Britaniya işğalçı 
hakimiyyəti onu Kabil əmiri kimi tanımaq 
məcburiyyətində qaldı. Ə. Herat və Qən- 
dəharı tabe etdi, gilzailər: puştu tayfa- 
larının, həmçinin həzarələrin üsyanların 

yatırtdı, Rusiya və Hindistandakı Bri- 
taniya müstəmləkələri ilə sərhədləri müəy- 
yənləşdirdi və bir sıra sərhədyanı əraziləri 
Əfqanıstana ilhaq etdi. Ə. əfqanları vahid 
dövlətdə birləşdirdi, lakin 1893 ildə şərqi 

puştunlara məxsus ərazinin Britaniya 
Hindistanına keçməsini təsdiqləyən Dü- 
rand razılaşmasını imzalamağa məcbur 
oldu. Ə, bir sıra inzibati, hərbi, iqtisadi 
islahatlar apardı, feodal dağınıqlığına son 
qoydu, sərt reyimli mütləq hakimiyyətini 
qurdu. 
ƏBDÜRRƏHMAN ibn Toqayürək (7- 
1147) – 12 əsr səlcuq əmiri. Sultan Mah- 
mudun əmirlərindən olan Toqayürəyin: 
oğlu. Həyatının ilk illərini Xalxal bölgə- 
sində keçirdiyi ehtimal edilir. 1138 ildə 
Sultan Mahmuda qarşı hərəkata qoşulmuş, 
lakin sonralar bağışlanmış əmirlərdən biri 

olmuş, sultanın etimadını qazanıb vəzir 
vəzifəsinə yüksəlmişdir. Sultana qarşı çı- 

xan Fars valisi Bozaba və Rey hakimi 
Abbas ilə razılığa gələrək Arran valisi 
olmuşdur. Gürcülərin Arran bölgəsinə yü- 
rüşlərinin qarşısını almaq məqsədilə səfərə 

hazırlaşdığı zaman Sultan Məsud tərə- 
findən öldürülmüşdür. 

ƏBDÜRRƏHMAN, Tunku Əbdür- 
rəhman Putra əl-Xəc ibn Əmər- 
hum Sultan Əbdülhəmid Hə- 
Tim Şah (8.2.1903, Alor-Setar – 6.12. 
1990, Kuala-Lumpur) – müstəqil Malayya 
Federasiyasının ilk baş naziri, 1963 ildən 
Malayziya şahzadəsi (putra). 1920-31 il- 
lərdə Kembric Un-tində oxumuşdur. Ma: 

ƏBDÜRRƏHMANOV 

ı Yaponiya tərəfindən işğalı zamanı SSR xalq rəssamı 
1:45) Kil sılanlığınn idarəsində (1956). SSRİ Rəs- 
qulluq etmişdir. 1951 ildə ölkənin Malayya samlıq Akademi- 
icmasını təmsil edən Birləşmiş Malayya yasının m. üzvü 
Milli Təşkilatının (BMMT) rəhbəri olmuş- (1949), SSRİ Döv- 
dür. 1955 ildə üç milli partiyanın (BMMT, 
Malayya Çin Assosasiyasının və Malayya 
Hind Konqresinin) Malayya İttifaq parti- 

birləşməsindən sonra onun sədri 
seçilmişdir. İttifaq partiyasının parlament 
seçkilərindəki qələbəsindən sonra Malayya 
Federasiyasının baş nazir və daxili işlər 
naziri vəzifələrini tutmuşdur. 1956 ildə 

Malayyaya dərhal özünüidarə verilməsi, 
sonradan isə ölkənin müstəqilliyi ilə bağlı 
Londonda Britaniya hökuməti ilə danışıqlar 
aparan nümayəndə heyətinin başçısı ol- 

muşdur. Ölkə müstəqillik qazandıqdan 
(1957) sonra Malayya Federasiyasının 

(1963 ildən Malayziya) baş naziri və xarici 
işlər naziri, 1969-73 illərdə İslam Kon- 

fransı Təşkilatının baş katibi vəzifələrini 
ütmüşdur, 
ƏBDÜRRƏHMAN HİBRİ ƏFƏNDİ 
(1604-59) - bax Hibri Əbdürrəhman 
əfəndi, 
ƏBDÜRRƏHMAN MOMƏND ( (== iz, 
daa), Rəhman Baba (1632, Pişəvər, 
Bahadur k. — 1706, Pişəvər, Нәгагхап) - 
əfqan sufi şairi, ilahiyyatçı. Puştu dilində 
yazmışdır. Momənd qəbiləsinin xanların- 
dan olmuş, lakin gənc yaşlarından asketik 
həyat sürmüşdür. Ə.M.-in ədəbi irsi mistik 

lirikadır. Divanı ilk dəfə 1877 ildə Lahorda 
nəşr olunmuşdur, 343 şeirdən ibarət di- 
vanın Pişəvər, Paris, Oksford, Mançester 
və s, şəhərlərdə saxlanılan 25-dən artıq əl- 

yazma nüsxəsi var. Puştu poeziyasının atası 
adlandırılan Ə.M.-in yaradıcılığı əfqan 
poeziyasının inkişafına güclü təsir göstər- 
mişdir. Pişəvər ş.-ndəki məzarı sufilərin 
əsas ziyarət yerlərindəndir. 

Əd: Tepacnuosa А,Гирс Г.Литература 
Афганистана. М. 1963. 

ƏBDÜRRƏHMANOV Balaca Elyas: oğ- 
lü (1922, Kəlbəcər r-nunun İstibulaq k.- 
1976) – Azərb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. 

(1969). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 

(1946). Azərb, SSR EA İqtisadiyyat İn-tun- 
da kiçik elmi işçi və baş elmi işçi işlə- 
mişdir. Məhsuldar qüvvələrin yerləşdiril- 
məsi və nəqliyyat-iqtisadi əlaqələrin ya- 
sadılmasına dair tədqiqatları var. 100-dən 
çox elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrla- 
ла hazırlanmasında xidmət göstərmiş- 
dir. 

ƏBDÜRRƏHMANOV Fuad Həsən oğlu 
(11:51915, Nuxa, indiki Şəki -15.6.1971, 

Bakı) — Azərb, heykəltəraşı, Azərb. hey- 
kəltəraşlığının banilərindən biri. Azərb, 

lət mükafatı lau- 
reatı (1947, 1951), 
Azərb. Dövlət Rəs- 
samlıq Texniku- 
munda (1929-32) 4 
və İ.Y.Repin ad, Leninqrad (indiki Sankt- 
Peterburq) Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq və 

Memarlıq İn-tunda (1935-39) təhsil al- 
mişdir, Yaradıcılığa portret yanrı ilə baş- 
lamış, 30-cü illərdə Azərb, mədəniyyət 
xadimlərinin büst-pertretlərini (Ə.Haq- 
verdiyev, M.F.Axundzadə, Ü.Hacıbəyli, 
A.Zeynallı və b.), həmçinin "Atıcı" (1934), 

“Gənc aşıq” (1939) və ilk monumental 
əsəri olan Füzulinin heykəlini (1939, Ni- 
zami Gəncəvi ad. Milli Azərb. Ədəbiyyatı 
Muzeyinin lociyasında) yaratmışdır. Sovet 

İttifaqı Qəhrəmanları G.Əsədovun, İ.Məm- 
mədovun, Q.Məmmədovun, Böyük Vətən 
müharibəsi qəhrəmanı H.Əliyevin portret- 
ləri, xalqın tarixi keçmişini tərənnüm edən 
"Cavanşir", “Babək” və “Koroğlu” barel- 

yeflərində əbədiləşmiş obrazlar dərin psi- 
xologizmi və ifadəliliyi ilə seçilir. Mahir 
portret ustası kimi tanınan Ə. rəngarəng 
obrazlar qalereyası yaratmışdır. S.Bəhlul- 
zadə (1947), R.Mustafayev (1947), H.As- 

lanov (qəbirüstü abidə, 1949), B.Bağırova 
(1951), S.Vurğun (1957), kubalı Xesus 

(1962) və b.-nın portretləri obrazların fərdi 

xüsusiyyətləri, xarakterlərin dolğun həlli ilə 
səciyyələnir. Ə.-un yaradıcılığında monu- 
mental heykəltəraşlıq mühüm yer tutur, 
Nizaminin Gəncədəki və Bakıdakı abi- 
dələri (hər ikisi tunc, qranit, 1946, 1949, 
memarlar S.Dadaşov və M.Hüseynov), 
Bakıda “Azad qadın” (tunc, qranit, 1960, 
memar M.Hüseynov) heykəli, S.Vurğunun 
abidəsi (tunc, qranit, 1961, memar M.Hü- 
seynov) və s. əsərləri Azərb. monumental 
heykəltəraşlığının ən dəyərli nümunələr- 
indəndir. 50-60-cı illərdə yaratdığı “Ço- 
ban” (gips, 1950, Azərb. Milli İncəsənət 
Muzeyi: tunc, 1951, Tretyakov qalereyası, 
Moskva), “Azərbaycanlı qadın” (gips, 
1951) və s. əsərlərində milli cizgilər güc- 

lüdür. Suxe-Bator və marşal X.Çoybalsanın 

büst-abidələri də (hər ikisi mərmər, 1954, 
Monqolustan, Ulan-Bator) Ə. yaradıcılı- 
ğında önəmli yer tutur. Rudəkinin Dü- 
şənbədə (tunc, qranit, 1964, memar M.Hü- 
seynov: SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının 
qızıl medalı), İbn Sinanın Buxaradakı 
(tunc, qranit, açılışı 1975 ildə ol- muşdur, 
memar H.Muxtarov) abidələri və s. əsərləri 

Əbdürrəhmanov F. Nizami Gəncəvinin 
abidəsi, Bakı 

Ə.-a geniş şöhrət qazandırmışdır. Ömrünün 

son illərində Sovet İttifaqı Qəhrəmani 
M.Hüseynzadənin monu- mental abidəsini 

Əbdürrəhmanov F. Mehdi Hüsenzadənin 
abidəsi, Bakı. 
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(tunc, qranit, 1973 ildə Bakıda açılışı o1- 
muşdur, memar M.Hüseynov) yaratmışdır. 
Ә-ип maketi üzrə 1985 ildə Lüksemburq 
ş-ndə Nizaminin tunc heykəli qoyul- 
muşdur. Ə, 1942-48 illərdə Azərb. Dövlət 
Rəssamlıq Məktəbində dərs demişdir. 

Əd: Novruzova С. Sovet Azərbaycanının 
heykəltəraşlığı. B., 1973, Əliyev A. Fuad Əbdür- 

rəhmanov. В, 1986: Наджа ф ов М.Ф, Абдурах- 

манов. М.. 1954, 
ƏBDÜRRƏHMANOV Nadir Qəmbər 
oğlu (5.12.1925, Laçın – 26. 7.2008, Bakı) 

Azərb. boyakarı, Azərb. SSR xalq rəs- 
samı (1964), prof: (1983). Azərb. Dövlət 
Rəssamlıq Məktə- 
bini (1944), Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tu- 
nu (1947) və 
İ.Y.Repin ad. Le- 
ninqrad (indiki 
Sankt-Peterburq) 
Boyakarlıq, Hey- 
kəltəraşlıq və Me- 
marliq  İn-unu | 
(1953) bitirmişdir. 

1961-70 illərdə Azərb. Rəssamlar İttifaqı 
İdarə Heyətinin sədri olmuşdur, Dövrün 
aktual problemlərinə maraq, sənətdə yeni 
formalar axtarışı, dekorativliyə, kolo- rit 
zənginliyinə meyil Ə.-un yaradıcılığına xas 
xüsusiyyətlərdir. Əsa- sən, məişət və mən- 
zərə yanrında işləyən Ə. Azərb. xalqının 
tarixi keçmişini ("Kədərli xəbər", 1959 
İnqilabın əks-sədası”, 1980), müasirlə- 

Əbdürrəhmanov N. “Dağlarda bahar 

Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası 
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” 

rinin əməyini (“Sum-qayıt alüminium 
zavodunda", 1957, “Dağ adamları", 1971: 
“Talış qızı”, 1971) əks etdirən əsərlərin 
müəllifidir. Ə.-un tabloları üçün ("Dağ- 
larda qürub çağı”, 1963: “Laçın”, 1964: 
“Seyimli naxışlar”, 1967: “Üzüm bağla- 

rında", 1988: “Qarabağ xalçaları”, “Payız”, 
“Minkənd” (1990-cı illər)) milli kolorit, 

əlvan palitra, kompozisiya yığcamlığı sə- 
ciyyəvidir. Ə. qrafika sahəsində də fəuliy- 
yət göstərmişdir (İtaliya, Fransa, Yuqos- 

, Nepal həyatından |ӧуһә- lər, “Dağ 
qızı" və 5). Ə. xarici ölkələrdə yaradıcılıq 
səfərlərində olmuşdur: onun Koreya, Bol- 

qarıstan, Əfqanıstan, İraq silsilələri, həm- 
çinin Çin, İtaliya, Fransa, Norveç həya- 
ündan çəkdiyi tablo və rəsmləri var, 
Moskvada (1960, 1976), Koreya (1958), 

Slovakiya (1975), İraq (1978), Ankara 
(2000), həmçinin dəfələrlə Bakı, Kiyev, 
Almatı, Aşqabad, Kişinyov və s. şəhərlərdə 
fərdi sə ri keçirilmişdir. Əsərləri Azərb. 

Muzeyi (Bakı), Tretyakov 
qalereyası, Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyi 
(Moskva), Ankara vəs. yerlərdə saxlanılır. 
Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Un-tində, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Aka-: 

demiyasında (2001 il- dən) pedaqoyi fəaliy- 
yət göstərmişdir. Azərb. Resp.-nın "Şöhrət” 
ordeni (2005) ilə təltif edilmişdir. 

Əd: Аҝимова Л. Hamp Аблурахманов.М., 
1973 
ƏBDÜRRƏHMANOV Yusif Ələkbər 

oğlu (18.5.1912, Şəki – 27.11, 1977, Bakı) 

Azərb, ixtioloqu, Bio- 

logiya e.d. (1960), prof: 
(1965). Azərb. SSR EA- 
тип m.üzvü (1968). Azərb. 

Dövlət Un-tini (1939) bitir- 

miş, həmin un-tdə onur- 

ğalılar zoologiyası kafed- 
rasında müəllim işləmişdir. 

Böyük Vətən müharibəsi 
iştirakçısı olan Ə. 1945-52 

illərdə Azərb. SSR EA 

Zoologiya İn-tunda baş 
elmi işçi, 1952 ildən öm- 
rünün sonuna qədər həmin 
in-tda ixtiologiya laborato- 
riyasının müdiri olmuşdur. 
Pedaqoyi fəaliyyət göstər- 
mişdir. 

Tədqiqatları Xəzər də- 
nizinin və resp.-nın müx- 
təlif su hövzələrinin balıq 
faünasının öyrənilməsinə, 
balıqçılıq təsərrüfatlarında 
su anbarlarından istifadə 

edilməsinə, ayrı-ayrı növ- 
lərin təsnifat yerinin dəqiq- 

ləşdirilməsinə, ye- 
ni növlərin və hib- 
rid formaların təs- 
virinə həsr edil- 
mişdir. 100-dən ar- 
tıq elmi əsərin, o 
cümlədən 6 mono- 
qrafiyanın müəl- 
lifi, Zoologiya ter- 
minləri lüğətini 
tərtibçilərindəndir. A.N.Der/avinlə birgə 

fəaliyyət göstərmişdir. Ə.-un müəllifi ol- 
duğu “Balıqlar” kitabında (“Агәгб, fau- 
nası”, 7-ci cild) Azərb.-ın şirin sularında və 
Xəzərin Azərb, sektorunda yaşayan 95 növ 
və yarımnöv balığın təsnifat qaydası ilə 
morfologiyası, yayılması, həyat tərzi və: 

təsərrüfat əhəmiyyətinə dair yeni məlu- 
matlar verilir. Mingəçevir su anbarı biol, 
laboratoriyasının yaradıcısı, resp.-nın müx- 
təlif bölgələrinə çoxsaylı ixtioloyi ekspedi. 

siyaların təşkilatçısı olmuşdur, Elmi kadr. 

ların hazırlanmasında xidməti var. Azərb, 

Sovet lopediyası elmi redaksiya şu- 
rasının üzvü olmuşdur. 

Əsərləri: Azərbaycın balıqları. В,, 1955, 
Azərbaycan faunası, :7. Balıqlar. B., 1966: Рыбы 
пресных вод Азербаһдаана. B., 1962. 
ƏBDÜRRƏHMANOVA Dilbər Qula- 

movna (1.5.1936, Moskva — 20:3.2018, 
Daşkənd) — özbək diriioru, violinçalan, 
pedaqoq. SSRİ xalq artisti (1978). Daşkənd 
Dövlət Konserva- 

toriyasını (1960, 
M.Əşrəfinin sin- 
fini) bitirmişdir. 

Gənclərin 6-cı 

Ümumdünya fes- 
tivalında (1957, 
Moskva) qızıl me- 
dala layiq görül- 
müşdür. Nəvai ad. 
Özbəkistan Opera 
və Balet Teatrı simfonik orkestrinin violin- 
çalanı (1955-60), diriforu (1960-74), baş 

diriforu və bədii rəhbəri (1974-90) olmuş- 
dur. Quruluşçu dirifor kimi fəaliyyət gös- 
tərmişdir. Özb. Dövlət Konservatoriyasının 
prof.-u vəzifələrində çalışmışdır. Dirilorluq 

etdiyi 60-dan çox opera və balet tamaşa- 
sina, o cümlədən “Şopeniana” (F.Şopen), 
Şəhrizad” (N.Rimski-Korsakov), “Вахс̧а- 

saray fontanı” (B.Asafyev), “Aida”, “Тга- 
viata” (C.Verdi), “Tizel” (A.Adan), “Sonalar 

gölü” (P.Çaykovski), “Sevilya bərbəri” 
(C.Rossini) və s. diriforluq etmişdir. Bir: 
çox xarici ölkədə qastrol səfərlərində ol- 
muşdur. 

ƏBDÜRRƏHMANOVA Səfurə Dadaş 
qızı (d.1929, indiki Şəki r-nunun Orta 

ƏBƏDİLİK 
——..c-—————.—k—..—— nn oxvx———————....K———— $ 

Zəyzid Ҝ.) - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
(1950). Tütünçülük təsərrüfatında manqa- 
paşçısı (1942-56) olmuşdur. 
ƏBDÜRRƏZZAQ Ahdi Əfəndi (1835, 
İstanbul — 11:9.1914, İstanbul) = türk akt- 

, 19 əsrin axırlarında Türkiyənin məş- 
nur komiklərindən biri olmuşdur. Səhnə 
fəaliyyətinə 1873 ildə “Tüluat" teatrında 
paşlamış, 1885 ildə “Handehaneyi-Osma- 
ni" ("Türk gülüş evi") truppasını yarat- 
mişdir. “Balıqçı Abdi". “Camaşırçı qızlar” 
vəs. tamaşalarda oynadığı rollar ona şöhrət 
qazandırmışdır. 1908 ildə İstanbulda açıq 
səhnədə “Vətən, yaxud Silistriya” (Namiq 
Kamal) pyesini tamaşaya qoymuş, baş rolda 
özü çıxış etmişdir. Ə.-ın yaradıcılığı Türki- 

yə teatrının inkişafına böyük təsir göstər- 
mişdir. 
ƏBDÜRRƏZZAQ SƏMƏRQƏNDİ - 
bax Səmərqəndi Əbdürrəzzaq. 
“ƏBƏDİ SÜLH” (1686) — Moskvada Reç 
Pospolita seyminin təşəbbüsü ilə Rusiya ilə 

Кес̧ Pospolifa arasında aprelin 26-da (ma- 
yın 6-da) bağlanmış 33 maddədən ibarət 
müqavilə. “Ə.s.” müqaviləsini imzalamaq- 
1а Reç Pospolita Anıdrusovo barışığının 
(1667) şərtlərinə öz xeyrinə yenidən baxıl- 

masına çalışsa da, Rusiya nümayəndə he- 
yətinin başçısı. V.V.Qolitsın buna imkan 
vermədi. “Ə.s.” Rusiya çarı və Reç Pospo- 
lita kralının titulaturasını müəyyənləşdirir, 

hər dəfə monarxın dəyişdiyi zaman hər iki 
dövlətdə müqavilənin yenidən ratifikasi- 
yasını nəzərdə tuturdu. “Ә.5.” Andrusovo 
barışığının şərtlərini təsdiq edir, Kiyevlə 
birlikdə Solsahil Ukraynasının (bunun 
müqabilində Reç Pospolita 146 min rubl 
məbləğində kompensasiya alırdı: birdəfəyə 
100 min rubl, 1687 ilin yanvarınadək 46 
min rubl), Zaporoiyenin, Çerniqov və Sta- 

rodub şəhərləri ilə birlikdə Seversk tor- 

paqlarının, ətrafı ilə birlikdə Smolenskin 
Rusiyaya həmişəlik verilməsini təsdiq 
edirdi. İki dövlət arasında mübahisəli əra- 
zilərin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi 
qərara alınırdı. Rusiya Osmanlı imperiyası 
ilə bağladığı sülhü ləğv etməyi, Reç Pospo- 
lifanı tatarların hücumundan qorumaq üçün 
qoşun göndərməyi, həmçinin Don kazak- 
larını 1687 ildə Krım xanlığına qarşı böyük 
hərbi yürüşə təhrik etməyi üzərinə götürdü. 
Bununla yanaşı, hər iki dövlət qarşıdakı 
müharibələr zamanı Osmanlı dövləti ilə 

separat sülh bağlamamağı öhdəsinə götürür- 
dü, Taçirlərə (yəhudilər istisna olmaqla) 
azad alış-veriş və hərəkət hüququ verir, 
Moskva, Vilno, Varşava, Krakov onlar 

üçün açıq elan olunurdu. 
“Ә.5.” Avropada Türkiyə əleyhinə itti- 

faqın (Reç Pospolita, Rusiya, Müq. Roma 

imperiyası, Venesiya) qəti formalaşmasını 
başa çatdırdı. 9 
ƏBƏDİLİK - 1) varlığın və həyatın tam 
məcmu halı, dəyişməzliyi və bütövlüyü: 
2) sonsuz müddərtlilik. Yunan fəlsəfəsi və 
poeziyasında hər şeyin, o cümlədən fani 
varlığın, konkret olaraq insanın “həyat 
müddəti” Ə.-in (eon, yun. aid) ilkin mə- 
nast idi (Homer, Hesiod və Empedoklda), 
Lakin Sokratdan əvvəlki filosoflar - Em- 
pedokl, Anaksimen, Anaksimandr və Filo- 
lay Ə.-i bitib-tükənməz dövr, o cümlədən 

canlı aləmə dirçəliş və yeni həyat bəxş edən 
silsiləvi zaman mənasında anlamağa baş- 
ladılar. Bununla yanaşı, varlığı həmişə 
zəruri mövcud və həmişə “indi olan" 
mövcudluq (çünki varlıq mövcud olmaya 
bilməz), mütləq məcmu kimi təsəvvür edən 
Parmenidin təsiri altında Ə.-in vahid an 
kimi “indi olan” tam məcmu halı və hazırda 
zaman xaricində mövcud olan digər anlamı 
da yarandı. Ə. haqqında bütün sonrakı 
təsəvvürləri bu iki təsəvvürdən birinin 
müxtəlif variantları kimi başa düşmək olar. 

Platonun əsərlərində Ə. haqqında hər 
iki təsəvvür mövcuddur, Ə, “Dövlət”də 

bitib-tükənməyən dövrdürsə, “Timeya”da 
idcal proobrazların - əşya-eydosların məc- 
musu kimi, ağılla dərk olunan təbiəti xa- 
rakterizə edir (Platon təbiəti yaranış zamanı 

ağıl-demiurqun nəzər saldığı, yaxud haq- 
qında düşündüyü əbədi canlı varlıq adlan- 
dırırdi), beləliklə, Ə. dəyişməz, dünyadan- 
kənar dünya başlanğıcını səciyyələndirir və 
onun dərki yalnız təfəkkürlə mümkündür, 
yəni zaman üçün paradiqma (nümunə) 
rolunda çıxış etməklə varlığa xas olur. Ə, 
təkin içindədir və heç bir sonlu rəqəmlə 
ölçülə bilməyən, bölünməz və təkdir, tam 

halda hazırda mövcud olana aiddir, nə- 
hayət, təşəkküldən, hərəkətdən və dəyişik- 
likdən kənardadır, həmişə, eyni zamanda 
dəyişməz olaraq yalnız “vardır”. 

Aristotel dəyişməz səmavi əşyalar haq- 
qında xoşbəxt və müstəqil həyata malik 
olan, Ə.-də yerləşən varlıqlar kimi danı- 

şarkən (“Səma haqqında”), Ə.-i bitib-tü- 
kənməyən dövr məzmununda başa düşür. 
Ə, zamana qarşı qoyulmur, lakin başlan- 
ğıca və sona malik olmadan o, bütün 
zamanı ehtiva edir. Aristotel üçün əbədi 

hərəkətverici qüvvə olan əbədi varlıq öz- 
özü haqqında düşünən təfəkkürdür. Bu 
halda o, ehtimalda yox, yalnız gerçəklikdə 
mövcud ola bilər, deməli, o yarana bilməz 
və daimi varlıq kimi zəruri mövcuddur. 
Əbədi varlıq olmadan yaranış da mümkün 
deyil: yaranmışın ilk səbəbi yaradılmamış 
olmalıdır, əks halda sonsuz tənəzzüldən 
qaçmaq mümkünsüzdür. 

Plotinin traktatlarından biri (“Еппеад- 
Tar”, 117, 7, 45) Ә. anlayışının təhlilinə həsr 
olunmuşdur. Əgər zaman canın həyatını 
diskursiv təfəkkür ardıcıllığı ilə və bir 
vəziyyətdən digərinə keçiddə üzə çıxarırsa, 
Ə. ağlın həyatını ideal obyektlərin keç- 
mişdən və gələcəkdən kənar vahid məc- 

müusu kimi, onun tam yığcamlığında və 

özünü düşünən təfəkkürün dəyişməzliyində 
səciyyələndirir. Ə. zamanın proobrazıdır, 
lakin özünün tamlığı hazırkı ilə bölünməz 

mövcudolana məxsusdur, bu zaman Plotin 
hazırki bölünməz mövcudolanı zamana aid 
dəyişməz "indi" ilə eyniləşdirmir. 

Yamyilixdən başlayaraq, Ə.--in şərhində 
“indi olan” anlayışı mərkəzi rol oynayır. 
Plotindən fərqli olaraq, Yamvilix ağlı fiziki 
zamanı doğuran xüsusi "ağıllı zaman"la 
əlaqələndirir. Proklda proobraz – Ə.-lə 
onun obrazı olan “ağıllı zaman” arasındakı 

münasibət nöqtənin (dairənin mərkəzi) 

xəttə (dairəyə) münasibətinə bənzədilir, 
Sonrakı yunan nəzəriyyələrində Ə. vahid 
varlıq, monadik toplu, bölünməz və hazırda 
mövcud olan (ufdv, aetemitas) kimi həmişə 

var olan, bütün zamanlarda mövcud olan- 

dan (dfötov, d ötömmç, sempitemitas, per- 
petuitas, aevum, aevi-temum) fərqlənir. 

Orta əsr: mütəfəkkirləri Ə.-i başlıca 
olaraq: kosmoloyi və teoloyi: aspektlərdə 
nəzərdən keçirirdilər. Kosmoloyi aspektdə 

bu, dünyanın Ə.-i haqqında məsələdir. 
Aristotelə görə, dünya əbədidir, yəni öz 
müddətliliyi baxımından hüdudsuzdur, hər 

zaman olmuş və hər zaman olacaqdır: Pla- 
tonun və neoplatonçuların təlimində isə 
dünya başlanğıca malikdir, lakin bu baş- 

Tanğıc zamın daxilində deyil, çünki zaman 
dünya ilə birlikdə yaranmışdır: Foma Аҝ- 
vinalı isə dünyanın əbədi, zamandankənar 
yaradılışı anlayışı vasitəsilə bu baxışların 

hər ikisini birləşdirməyə çalışmışdır. Teo- 
Тој aspektdə bu, Allahın Ə.-i məsələsidir. 
Ə--in Platondan gələn əbədi mövcud olan 
və dəyişilməz hazırkı mövcud olan anlamı 
Boetsidə aşağıdakı kimi ifadə olunmuşdur. 
Ə. sonsuz həyatı kamil və bütünlükdə əldə 

etməkdir (“Fəlsəfə ilə təskinlik haqqında”, 
V, 6). Avqustin Ə.-i daim Allahda (onun 

üçün bütün dövrlər hərəkətsizdir) mövcud 

olan, vahid, zamandankənar və zamana- 

qədərki hərəkətsiz, “indi olan” (nunc stans), 
hazırda mövcud olan kimi şərh etmişdir 
(“Tövbə”, XI, 13). 

Müsəlman mənbələrində bölünməz 

davamlılıq kimi Ə. bölünə bilən zamandan 

fərqləndirilir: fəlsəfə və təsəvvüfdə, əsasən, 
“əbəd”, yaxud “əbədiyyət”, kəlamda isə 
“bəqa” terminləri ilə ifadə olunur. /5n Sina 
kainatın başlanğıcı və sonu olmadığı, lakin 
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1993-2003 illərdə Türkiyənin Ankara Un- 
tində işləmişdir. Tədqiqatları katalitik pro- 
seslərin və reaktorların avtomatlaşdırıl- 
masına, riyazi modelləşdirilməsinə, opti- 
mal layihələndirmə və idarəetmə prob- 
lemlərinə həsr edilmişdir. 350 elmi əsərin, 
o cümlədən 4 monoqrafiya və dərsliyin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var, 
ƏBİLOV Çingiz İldırım oğlu (d.5.12. 
1945, Şuşa) — yarımkeçiricilər və elektron 

texnikası materiallarının texnologiyası sa- 

həsində Azərb. alimi, texnika e.d. (1994), 
prof: (1997). Azərb. Politexnik İn-tunu 
(indiki AzTU) bitirmişdir (1968). Azərb. 
Dövlət Un-tində baş laborant (1968-69), 

Azərb. SSR EA-nın Fizika İn-tunda (1975- 
76), Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İn-tunda 
(1976-86) kiçik elmi işçi olmuşdur. 1986 
ildən AzTU-da pedaqoli fəaliyyət göstərir, 
1999-2000 illərdə Şanlı Urfa ş.-ndəki (Tür- 

kiyə) Harran Un-tində dərs demişdir. Təd- 

qiqatları elektron texnikası materialşü- 

bu davamlılığın öz-özündən deyil, zəruri 
mövcud olan Allahın varlığından qaynaq- 
landığı fikrini irəli sürürdü. Mütəkəllimlər 
kainatın əzəliliyi fikrini inkar etsələr də, 
onun sonlu olmağının zəruriliyini də qəbul 
etmirdilər. /)n Həzm bu baxımdan canın 
əbədiliyi məsələsini nəzərdən keçirirdi. 
Cəhm (бл Səfvan isə Allahdan başqa һәг 
şeyin məhv olacağı barədə ayəyə (55:26- 
27) əsaslanaraq və varlıqların əzəli olma- 
diğına görə, əbədi də ola bilməyəcəyi 
fikrindən çıxış edərək, cəvmnər və сәһәл- 
nəmin Ə--ini inkar edirdi 

Əsas diqqəti zaman fenomeninə yö- 
nəldən yeni dövr filosofları Ə. anlayışını 
praktiki olaraq nəzərdən keçirməmişlər. 
Onlarda Ə. əsas etibarilə sonsuz müd- 
dətlilik kimi başa düşülən ilahi həyata və 
təfəkkürə aid edilir (R.Dekart, P.Qassendi, 
İ.Nyuton. E.B.Kondilyak və b.). Müasir 
fəlsəfədə, konkret olaraq M.Haydeggerdə, 
varlıq zamanlılıq strukturu ilə bağlıdır və 
zaman kimi başı düşülür, bu isə Ə. haq- 
qında məsələnin özünü mənasız edir. 
ƏBƏK 

qəs.-ndən 25 im с." də yerləşir. 
ƏBƏRQAN - İranın Şərqi Azərb. osta- 
nında kəndistan. Sərab şəhristanının Mər- 
kəzi bi rab ş.-ndən c.-q:-də, 
dağlıq ərazidə yer 
ƏBHƏR - İranın Zəncan ostanının Mər- 
kəzi şəhristanının Əbhər bölgəsinin inz. m. 
Zəncan ş.-ndən 88 (ун ş.-də yerləşir. 

ƏBHƏRRUD - İranın Zəncan ostanının 
Mərkəzi şəhristanının bölgələrindən biri: 
ostanın ş.-ində yerləşir 
ƏBİL - Azərb. Resp. Ssatlı r-nunda kənd 
Əbil ə.d.-nin (Əbil, Cəfərxan k.-ləri daxil- 

dir) mərkəzi, R-n mərkəzindən20 km ş--də, 
Muğan düzündədir. Әһ, 1059 (2015): əkin- 
çilik və heyvandarlıqla məşğuldur. Kitab- 
xana, tibb məntəqəsi var, 
ƏBİLCƏ - Azərb. Resp. Qubadlı r-nunun 
Ulaşlı ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 18 
Ат e-ş--də, Bərgüşad çayının sahilində, 

ərazidədir. Əh. 116 (2015): işğal- 
dün (1993, avqust) əvvəl heyvandarlıq, tü- 

tünçülük və baramaçılıqla məşğul olmuşdur. 
Kitabxana və tibb məntəqəsi var idi 
ƏBİLOV Abdulrza Hacıbala oğlu (22.4 
1931, Bakı – 23.12.2003, Bakı) — avtoma- 
tika sahəsində Azərb, alimi, texnika e.d, 
(1986), prof: (1987), Azərb. Dövlət Sənaye 
İn-tunu (indiki ADNSU ) bitirmişdir (1951), 
Azərb. SSR EA-nın Energetika İn-tunda 
böyük elmi işçi (1963-67), Y.H.Məmməd- 
əliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-da 
laboratoriya müdiri (1969-92) olmuşdur. 

ir 
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İranın Şərqi Azərb. ostanında 
kənd. Miyanə şəhristanının Türkmən böl- 
gəsinin Üçtəpə kəndistanında, Türkmən 

naslığı sahəsinə aiddir, mürəkkəb tərkibli 

yarımkeçirici birləşmələrin alınması, on- 
larda monokristalların yetişdirilməsi və 
xassələrinin öyrənilməsi məsələləri ilə 
məşğul olur, Beynəlxalq konfrans: və 
simpoziumlarda mənuzələrlə çıxış etmişdir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 

var, 230-dan çox elmi əsərin, o cümlədən 

iki monoqrafiyanın müəllifidir. 
Əsərləri: Физико-химиҹескис основы. 

технологин полуҹенин полупроводниковых ма- 
териалов и систем свинси – некоторы р, 38, 41 
заементы – теллур и их әлектрофизиҹескис 
свобства (С.Ә.Әһтзәдоуа ә birlikdə). B., 2001 
Разработҝа технологин соуд it устровста твер- 
дотелындИ злектроники на основе кристаллов 
тробных теллуридов camın, индин и nekoropux 
34-әлементов (М.5.Нәвәпоуа ilə birlikdə). b., 2005: 

ƏBİLOV İbrahim Məhərrəm oğlu (1882, 
Ordubad – 23.2.1923, Türkiyə, İzmir) - 

AXC parlamentinin depulatı, Azərb. 

SSR-in ilk diplomatlarından biri, Ordu- 
badda M.T.Sidqi- 

nin “Əxtər” məktə- 

bində oxumuş, ata- – 
sının vəfatından 

sonra təhsilini ya- јә 
rımçıq qoymuşdur. 
1903 ildən Port- | 

Petrovskda (indiki 

Mahaçqala) və Ba- 
kida fəhləlik etmiş, 

"Hümmət" taşki- 
latının (menşevik) üzvü olmuşdur. 1907 

ildə Bakı Xəzər Ticarət donanması dəniz- 

çilərinin tətilinin təşkilatçılarından idi. 

1908 ildə N.Nərimanovun tapşırığı ilə İrana 

göndərilmişdir. 1909 ildə B 

toru (1912) idi. Çar hökuməti 
dəfələrlə həbs olunan Ə. 191. 
tərxana sürgün edilmişdir. Çarizm i 
dikdən sonra sürgündən qayıdan Ə, Tif 

xadimlərindən biri olmuşdur. 1918 
axırlarında Bakıya gələn Ə. AXC parlame- 
ntinə deputat seçilmiş və sosialistlər frak. 
siyasına başçılıq etmişdir. 1920 ildə Bakı 
menşeviklərinin orqanı olan “İskra” qəze- 
tinin redaktoru idi. 

1920 ildən Azərb. SSR daxili işlər 
nazirinin müavini təyin olunmuş, Şərq 
xalqlarının 1 qurultayında Şərq Xalqları 
Təbliğat və Təşviqat Şurasının katibi se- 
çilmişdir. 1921 ildə Kommunist İntema- 
sionalının 3-cü konqresində iştirak etmiş. 
dir. 1921 ildən N.Nərimanovun tövsiyəsi 
ilə Azərb. SSR-in, sonra isə ZSFSR-in 
Türkiyədə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
olmuş, sovet-Türkiyə, o cümlədən Azərb. 
Türkiyə dostluq münasibətlərinin möhkəm. 

ləndirilməsində böyük rol oynamışdır. 

Onun təşəbbüsü ilə Türkiyənin Trabzon ya 
Samsun şəhərlərində Azərb.-ın konsulluq- 
Лап açılmışdı. Ә.-ип səmərəli diplomatik 
fəaliyyəti və bilavasitə iştirakı sayəsində 
sovetrespublikaları ilə Türkiyə arasında bir 
sıra ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr 
imzalanmışdır. Türkiyə Cümhuriyyətinin 

banisi və ilk prezidenti Ararürk ilə sıx 
dostluq münasibətləri olan Ə. Azərb. hö- 
kuməti adından dostluq və qardaşlıq rəmzi 
olaraq Atatürkə qızıl xəncər hədiyyə et- 
mişdir. Bakıda dəfn olunmuşdur. 

ƏBİLOV Mahmud Əbdülrza oğlu (1898, 
Qusar r-nunun Ukur k. -3.1.1972, Bakı) - 
Azərb, hərbi xadimi, gen.-m. Bakı (1921): 
və Tiflis (1930) hərbi məktəblərini bi- 
tirmişdir. Böyük 
Vətən müharibəsi 

başlayarkən Novo- 
sibirsk hərbi dairə- 
sində yaradılmış 

146-ci atıcı briqa- 
dasının komandi- 
ri təyin olunmuş, 
1943 ildə Ə, Ka- 

ада ş.-ndə 146-ci 
atıcı: briqadasının 

əsasında yaradılan 70-ci atıcı diviziyasının 
komandiri olmuşdur. Baltikayanı resp:- 
larin düşməndən təmizlənməsində, Polşa, 
Çexoslovakiya və Macarıstanda gedən 
döyüşlərdə rəşadət göstərmişdir. Müha- 
ribədən sonrakı illərdə Ə. diviziya koman- 
dirinin müavini, atıcı diviziya komandiri 
olmuşdur. 1955 ildə ordudan ehtiyata bu- 

or- denləri ilə təltif edilmişdir. 
ƏBİLOV Ziya Qəhrəman oğlu (7.6.1942, 
Şəmkir = 19.11.2013) = Azərb. biofiziki, 
biologiya e.d. (1992). ADU-nu bitirmişdir 
(1964). Azərb. SSR EA-nın Botanika İn- 
tunda aerokosmik tədqiqatlar laboratori- 
yasının müdiri (1966), Genetik Ehtiyatlar 

İn-tunda biofizika laboratoriyasının müdiri 
(1988), 2003 ildən həmin in-tun genetik 
ehtiyatların monitorinqi və genomun mü- 
hafizəsi laboratoriyasının müdiri işləmişdir. 

Ə.-un elmi fəaliyyəti müxtəlif şəraitlərdə 
biosintezinin son mərhələlərinin, 

həmçinin müxtəlif ekoloyi şəraitdə bitən 
bitkilərin davamlılığının öyrənilməsinə 

həsr edilmişdir. Elmi kadr hazırlanmasında 
xidməti var, 100-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. 1 müəlliflik şəhadətnaməsi 

almışdır. 
ƏBİLOVA Duma Baxış qızı (1916, indiki 
Masallı r-nunun Musaküçə k. – 5.4.1991, 
həmin kənddə) — Sosialist Əməyi Qəhrə- 
manı (1949). Ni- 

zami ad. k-zda tü- 
tünçü (1935-45) 
və manqabaşçısı 
(1945-61) olmuş- 

dur. 1948 ildə tü- 
tünçülük sahəsin- 
də yüksək əmək 
göstəricilərinə nail 
olmuşdur. 3 dəfə 

Lenin ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 
ƏBİLYATAQ – Azərb. Resp. Xaçmaz 
r-nunun Niyazoba ә.4.-пдә kənd. R-n mər- 
kəzindən 12 km şm.-ş.-də, Samur-Dəvəçi 
ovalığındadır. Əh. 638 (2015): əkinçilik 
və meyvə-tərəvəzçiliklə məşğuldur. Tam 
orta məktəb, kitabxana, mədəniyyət evi 
var, 
ƏBİŞKƏND - İranın Qərbi Azərb. os- 
tanında kənd. Xoy şəhristanının Qara Zi- 

yəddin bölgəsinin Çaypara kəndistanında, 
Qara Ziyəddin qəs.-ndən 13 km şm--ş.-də 
yerləşir. 

ƏBİŞTƏPƏ – Azərb. Resp. Cəlilabad 
r-nunun Ocaqlı k. ərazisində е.ә. 2 əsr — 
eramızın 2 əsrinə aid arxeolofi abidə. Sah. 
təqr, 2 ha-dır. Ə.-dən küpdə dəfn edilmiş 
insan skeletləri və müxtəlif məişət əşyaları, 
orta əsrlərə aid keramika nümunələri və 
tikinti qalıqları tapılmışdır. Toplanan ar- 
xeoloyi materiallar əsasında müəyyən olun- 

əvvəl- Çoxu dürdüzlü prizma formasında olan 
, sinədaşıları kobud hazırlanmışdır, о 1 dən tərk edilmiş, q bəziləri 

12 isə burada yenidən əhali həndəsi və memarlıq ornamentləri ilə məskunlaşmışdır. bəzədilmişdir, Birinin üzərində sxematik 
ƏBİYEV Musa Baba oğlu (28.2.1896, quş təsviri, ucları dəyirmiləşdirilmiş 
Bakı yaxınlığında Əmircan k. – 6.3.1975, xətlər, oyma naxışla haşiyələnmiş insan və 
Bakı) – Azərb, cərrahı, uroloq. Tibb e.d. ağac rəsmləri həkk olunmuşdur. Əl ilə 
(1945), prof: (1947), Azərb. SSR əməkdar düzəldilmiş, çəhrayı rəngdə bişirilmiş şirli 
həkimi (1960). Azərb. Dövlət Un-tinin ЫЫ və şirsiz qab qırıqları aşkar edilmişdir. 
fakültəsini (1925) bitirmişdir. Həmin ildən Nekropol 14-17 əsrlərə aid edilir. 
Azərb. Dövlət Un-tinin, sonra isə Azərb. ƏBRƏQUNUS NEKROPOLU 11 -— 
Dövlət Tibb İn-tunun fakültativ cərrahlıq Azərb. Resp--nın Culfa r-nunda (Nax. MR), 
kafedrasında işləmişdir. 1941-45 illərdə eynladlı kəndin yaxınlığında, 1 Əbrəqunus 
Böyük Vətən müharibəsində iştirak et- nekropolundan bir qədər aralıda, nalşəkilli 
mişdir. 1952-62 illərdə Azərb. Dövlət kiçik təpə üzərində orta əsrlərə aid arxeoloyi 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun uro- abidə. Sah, 5600 mi-dir. 1991 ildə kəşfiyyat 
Togiya kafedrasının müdiri, 1964-75 il- xarakterli tədqiqatlar aparılmışdır. Qəbirlər, 
lərdə Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun fakül- əsasən, qiblə istiqamətindədir, başdaşıları 
(аһу cərrahlıq kafedrası nəzdindəki uro- saxlanmışdır. Düzbucaqlı prizma formalı 
Togiya tədris kursunun rəhbəri olmuşdur. sinədaşıları kobud hazırlanmış, birinin üst 
ƏBİYEV Səfər Axundbala oğlu (d.27.1. hissəsi tağvarı tamamlanmışdır. Digərinin 
1950, Bakı) — Azərb.-ın hərbi və dövlət üzərində insan təsviri var. Qəbirüstü qoç 
xadimi, gen.-polkovnik. Bakı Ali Ümum- fiqurları dağıdılmışdır. Nekropoldan son 
qoşun Komandirləri Məktəbini (1971), 
Moskvada M.Frun- 
ze ad. Hərbi Aka- 
demiyanı (1982) 
bitirmişdir. Alma- 
niyada sovet qo- 
şunları qrupunda, 
Baltikayanı, Bay- 
kalarxası və Cə- 
nubi Qafqaz hərbi 
dairələrində, 1992 
ildən isə Azərb. 
Resp, Silahlı Qüvvələrində xidmət etmiş- 
dir. 1992-95 illərdə Müdafiə Nazirliyində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 1995-2013 
illərdə Azərb. Resp.-nın müdafiə naziri ol- 
muşdur. 

ƏBRƏQUNUS (2003 ilədək Əbrəqunis) – 

Azərb, Resp.-nın Culfa r-nunda (Nax, MR) 
kənd. Əbrəqunus a.d.-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən və dy. st.-ndan 22 km şm.-da, 
Əlincəçayın sağ sahilində, Zəngəzur sil- 
siləsinin yamacındadır. Əh. 2171 (2011): 

üzümçülük, əkinçilik və heyvandarlıqla 

məşğuldur. Tam orta məktəb, internat mək- 
təbi, mədəniyyət evi, 3 kitabxana, uşaq 
bağçası, 35 çarpayılıq xəstəxana, ambu- 
latoriya, poçt, ATS var, 
ƏBRƏQUNUS NEKROPOLU 1 – 

Azərb. Resp.-nın Culfa r-nunda (Nax. MR), 
eyniadlı kəndin q.-ində, uzunsov təpənin 
üzərində orta əsrlərə aid arxeoloyi abidə. 
Sah, 3200 m2-dir. 1990-91 illərdə kəş- 
fiyyat xarakterli tədqiqatlar aparılmışdır. 
Müxtəlif dövrlərə aid qəbirlərin başda- 
şıları saxlanmışdır. Daş qutu qəbirdən 
aypara formalı tunc sırğalar tapılmışdır. 

orta əsrlərə aid şirli və şirsiz saxsı, qab qı- 
rıqları aşkar olunmuşdur. Nekropol 14-17 
əsrlərə aid edilir. 
ƏBRƏQUNUS NEKROPOLU 111 

Azərb. Resp.-nın Culfa r-nunda (Nax. MR), 
eyniadlı kəndin e.-q.-ində, Əbrəqunus 
çayının sol sahilində orta əsrlərə aid 
arxeoloyi abidə. Sah. 1800 m?-dir, Qiblə 

istiqamətində olan qəbirlərin başdaşıları 

saxlanmamış, sinədaşıları kobud hazırlan- 

mişdir, Bəzi qəbirlərin üzərinə yonulmamış 
dördkünc daşlar qoyulmuşdur. Sinədaşı- 
larında heç bir yazıya, işarəyə təsadüf 
olunmamış, yalnız bir neçə qəbirdaşının 
üzərində kiçik həndəsi xətlər cızılmışdır. 

Nekropolun yaxınlığında alban xristian 
məbədi vardır, Abidə 16-18 əsrlərə aid 

olduğu ehtimal edilir. 
ƏBRİQ - İranın Şərqi Azərb. ostanında 
kənd, Təbriz şəhristanının Xudafərin böl- 

gəsinin Mincivan kəndistanında, Xudafərin 
qəs.-ndən 22 im c.-da yerləşir. 
ƏBU ABDULLAH Müğləsi Marağayi (? 
– 0) – Azərb, şairi, Həyatı və yaradıcılığı 
haqqında məlumat azdır. Əsərləri barədə 
10-11 əsrlərin ədiblərindən Səalibi və İbn 

Faris məlumat vermişlər. Lakonikliyi, ge- 
niş və dərin məna tutumu ilə seçilən bir 

neçə şeiri dövrümüzədək gəlib çatmışdır. 
Yaradıcılığındı ип, təbiət təsvirləri və 

məhəbbət mövzusu üstünlük təşkil 

etmişdir. 
ƏBU BAKAR Əhmədxan (Əhmədxan 
Abakarovun təxəllüsü) (12.12.1931, Da- 

ğistan MSSR, Dahadayev r-nunun Küba- 
çi k. — 23.10.1991, Mahaçqala) – dargin 
yazıçısı, publisist, ssenarist, Dağıstan 
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ƏBU BƏKR 

MSSR xalq yazıçısı (1969). Moskvadakı 
M.Qorki ad: Ədəbiyyat İn-lunu bitirmişdir 
(1956). Yaradıcılığa şeirlə başlamışdır 
("Şəfəq” şeir toplusu, 1954: "Acı hekayə" 
poeması, Temir-bulat” (1957), 
"Yol kənirinda abidə” (1958), “Bal qa- 
yaları" (1964), “Qar adamları" (1966), 
"Qodekanın bo- yunbağısı” (1967), “Quran 

Paqanini” (1986) və s. povestlərin, “" 
pınet geymiş adamlar” (1959) py 
müəllifidir. Uşaqlar üçün də əsərlər yaz- 
mışdır: "Bağlar vadisindən olan Həbibulla 
baba" hekayələr toplusu (1966), “Nurəddin 
- qızıl əllər” (1964) pyesi. Ə.B.-ın 
riləri və əsərlərinin motivləri əsasında 
filmlər çəkilmişdir (“Buludlar səmanı tərk 
edir", 1959: “Adəm və Həvva”, 1969) “Ge- 
pard”, 1979 vəs.) 

Əsərləri: Абу-Бакар. İlosexni, М. 1968 
ƏBU BƏKR (9), Abdullah 
ibn Əbu Quhafə Osman, əs- 

Siddiq, əl-Ətiq (573, Məkkə 
23.8.634, Mədinə) – ilk xəlifə (632-634). 

Məkkə taciri idi. Qureyşilərdən olan Ә.В. 
n dinini ilk qəbul edənlərdən və Mə- 

d peyğəmbərin ən yaxın silahdı 
larından olmuşdur. Peyğəmbərin dövründə 
bütün döyüş və yürüşlərdə iştirak etmiş, 

аб və müşriklərin təqibi zamanı 
anında olmuşdur. Var-dövlətinin onün 

böyük hissəsini islam yolunda xərcləmiş- 
Bir sıra böyük səhabələr (Osman ibn 

)bu Übeydə, Təlhə ibn Übeydullah 
ibn Əvvam və b.) onun vasitəsilə 

imişlər. Ə.B. hicrətdən sonra qızı 
bərə ərə verərək, onunla 
möhkəmlərmişdir. 

əmbərin vəfatından bir qədər əvvəl 
yi, lakin bəzi səbəblərə görə icra 

iş Suriyaya yürüş fərmanını real- 
Ə.B.-in xəlifə kimi ilk tədbiri 

oldu. Hələ peyğəmbərin sonuncu Həcc 
səfə da yalançı peyğəmbər 

anmış riddə hadi 
ələri Ә.В-п dövründə daha kəskin şəkil 

aldı. Digər tərəfdən, peyğəmbərin ölüm 

zamanı Yəm: 

Əsvəd əl-Ənsi ilə ba 

xəbərinin və qəfil beyət məsələsinin əhali 
arasında yaratdığı çaşqınlıq Ə.B. hökumə- 
tinə qarşı etirazlara, müxtəlif müxalif 
qüvvələri gəlməsinə səbəb oldu. 

Bir sıra qəbilələr zəkat verməkdən boyun 

qaçırdı. Ə.B.-in səyi nəticəsində 
lik iddiasında olanlar m 

səhabələrin (o cümlədən Ömərin) eti- 

baxmayaraq, zəkat yerməyənlər 
ayanlar mühakimə edildilər. Bu 

əməliyyatlar nəticəsində çox qısa zaman әг- 
zində bütün Ərəbistan vahid mərkəzdə 
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birləşdirildi, İran və Suriya fəth olundu. 
Suriyadakı həlledici Əcnadeyn vuruşma- 
sından (634, 30 iyul) bir qədər sonra, av- 
qust ayında Ə.B. qəflətən vəfat etdi. Ә.В. 
öz vəsiyyətinə əsasən Məhəmməd peyğəm- 

bərin yanında dəfn olunmuşdur. 
Ə.B. mənbələrdə səbirli, tədbirli, mü- 

layim və məharətli şəxs kimi səciyyələn- 
dirilir. 0, ərəblər arasında bəlağətli və fəsih 
nitqi ilə tanınırdı. Ərəb qəbilələrinin tü- 
rixini mükəmməl bildiyindən ənsab (nəsil 
şəcərəsi) elminin bilicilərindən hesab edi- 

lirdi. Məhəmməd peyğəmbərə və islam 
dininə sadiqliyinə görə fəxri “əs-siddiq” 
(“doğrucul”) adını almışdır. Nəqşbəndiyyə 
təriqətinin bəkri və ya siddiqi qolu Ә.В.-ә 
gedib çıxır. O, tarixdə islamlaşmanın döv- 

lət siyasəti kimi əsasını qoymuşdur. 

Ә:ас-Саллиби АМ. Абу Бакр ас-Сыд- 
лик первыб праведмын халиф. М. 2011 
ƏBU BƏKR Nüsrətəddin (?-1210) - Е1- 

dəniz hökmdarı (1191-1210), atabəy. Mə- 
həmməd Cahan Pəhləvanın 11174-86) 

oğlu. Əmisi Qızıl Arslanın ölümündən 
sonra hakimiyyətə keçən Ə.B.-in dövründə 
Eldənizlər dövlətinin tənəzzülü başladı 
Hakimiyyət uğrunda qardaşları Qutluq 
İnanc və Əmiran Ömərlə apardığı müba- 
rizələr Ә.В.-п qələbəsi ilə nəticələndi. 

Ölkə daxilindəki çəkişmələrdən istifadə 

edən Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Ars- 
lan 1206 ildə İrbil hakimi Müzəffərəd- 

din Kökburi (Kökbori) ilə ittifaq bağ 
layaraq Təbrizə hücum etdi. Lakin əmir 

Aytoğmuşdan yardım alan Ə.B. Əlaəddin 

Körpə Arslanın hücumunun qarşısını 
alaraq onun tutduğu bütün əraziləri geri 
qaytardı. Ə.B.-in dövründə Xarəzmşahlar, 
gürcülər, Şirvanşahlar və b. ilə müha- 
ribələr aparıldı 
ƏBU BƏKR Şərf əl-Haşim (2-9) — Cə- 

nubi Filippində, Borneo a.-nda Sulu döv- 
lətinin sultanı (1450–80). Rəvayətə görə, 
Məhəmməd peyğəmbərin nəslindəndir. 
1430 ilədək Malakkada yaşamışdır. Son- 

ralar Suluya gəlmiş, 1450 ildə yerli racə 
Bagindanın qızı ilə evlənmiş, sultan titulunu 
qəbul etmişdir. Onun hakimiyyəti illərində 
Filippinin с. əraziləri islamlaşmışdır. Ә.В. 
islam ənənələrinə və şəriətə əsaslanan mər- 

kəzləşdirilmiş dövlət yaratmışdır. 
ƏBU BƏKR BƏRDƏİ - bax Bərdəi 
Məhəmməd ibn Abdulla. 

ƏBU BƏKRƏL-QÜTBİ - bax Əlləri Əbu 
Bəkr əl-Qütbi, 

ƏBU BƏKR KƏLƏVİ (7-1366) - Sə- 
mərqənd sənətkarı, 1365-66 illərdə Sə- 
mərqənddə sərbədarilər üsyanının rəhbər- 
lərindən biri. Üsyan yatınllarkən öldürül- 
müşdür. 

ƏBU BƏKR TİHRANİ (2 әз 
Əbu Bəkr ət-Tihrani əl. ә. 
hani (7-7) – 15 əsr İran tarixçisi, Ə.B 
Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşalıla Tey, 
muri Əbu Səid arasındakı sülh müqayi. 
ləsinin, Uzun Həsən tərəfindən Xorasan 
əyalətinin idarəçiliyinin Yadigar Məhəm. 

məd Mirzəyə verilməsi haqqındakı sənəd. 
lərin, həmçinin Uzun Həsənin Misir sultanı 
Qayıtbəyə və Qaramanoğlu Pirəhmədə 
məktublarının mətlərini yazmışdır. Ə,B.T, 
bir müddət Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Hə- 
sənin sarayında münşi işləmiş və onun 
göstərişi ilə “Kitabi-Diyarbəkriyyə” əsərini 
qələmə almışdır. Əsərdə Uzun Həsənin 
hakimiyyət illəri, habelə Qaraqoyunlular, 
Teymurilər və s. haqqında məlumut verilir, 
"Kitabi-Diyarbəkriyyə” 15 əsr Azərb., İran 
və Türkiyə tarixini öyrənmək baxımından 
mühüm mənbədir. 

ƏBU CƏHL (şə yil), əsl. adı Əbu 
Həkəm Əmr ibn Hişam (təqr, 570, 
Məkkə — 624, Bədr) — islamın ən qatı 
əleyhdarlarından biri. Qureyşiləm Məxzum 
qolundandır. “Ə.C.” (hərfən — “cahilliyin 
atası”, “öndəri”) adını: ona Məhəmməd: 

peyğəmbər vermişdir. İslamı qəbul edən- 
lərin əleyhinə yönəlmiş bütün təxribatların: 
fəal iştirakçısı olan Ә.С. daha sonra pey- 

ğəmbərə qarşı sui-qəsd hazırlamışdı. Bədr: 
döyüşündə öldürülmüşdür. Hazırda bəzən 

ümumi mənada işlənən “Ə.C.” sözü “hə- 

qiqəti qəbul etməyən inadcıl cahil”i bildirir. 
ƏBU DABİ, Əbu Zəbi (с xl) — 
BƏƏ-nin tərkibində ən böyük və ən zəngin 
əmirlik. Sah. 67,3 min /n2. Əh. 2,1: min, 
(2011). Paytaxtı Əbu Dabi ş.-dir. 

Ərazisi İran körfəzi boyu 400 km-dən 
çox məsafədə uzanır, Relyefi düzənlikdir. 
İqlimi tropikdən subtropikə keçid təşkil 
edir. Ortaillik temp-r 26”C-dir. ən soyuq ay 
yanvar (187C), ən isti ay avqustdur (34"C). 
Yağıntının illik miqdarı 107 mm-dir (ən 
çox dekabr ayında düşür — 36 mm): may- 
oktyabr ayları quraq keçi 

Ə.D. B.Britaniya protektoratlığı olan 
Müqaviləli Omanın tərkibində 19 əsrin 
ortalarından 20 əsrin əvvəllərinədək (бил- 

dan sonra liderlik Şarca və Dubay əmir- 

liklərinə keçmişdir) hakim mövqe tut- 

müşdür, 1961 ildən Britaniya rezidentinin 

nəzarəti altında müstəqil inzibati vahid idi. 
1971 ildən BƏƏ-nin tərkibindədir. 

İqtisadiyyatın əsasını neft təşkil edir 
(1958 ildə kəşf edilmişdir). Neft ixraca- 
undan adambaşına düşən gəlir dünyada ən 
yüksək göstəricilərdən biridir. 1996 ildə 
Səadiyyət a.-nda yaradılmış AİZ beynəl- 
xalq ofşor maliyyə mərkəzinə çevrilmişdir. 
Dəniz kurortudur. 

ƏBU ƏMRİBN ƏLA 

ƏBU DABİ, Əbu Zəbi (qəb şi) 
BƏƏ-nin və Əbu Dabi əmirliyinin pay- 
ахи, Әһ. 1.4 min. (2017). Şəhər İran 
örfəzi sahilində kiçik adada yerləşir, ma- 
teriklə əlaqəsi üç körpü vasitəsilədir. Port 
(illik yük dövriyyəsi 4 mİn. (), Beynəlxalq 

aeroport: н 
Əsası 1760-cı: illərdə qoyulmuşdur, 

1793 ildən Əbu Dabi hakiminin iqamət- 
gahıdır. Şəhərdə süni yaşıllaşdırma sahələri 

lür, Ə.D.-nin Ağ istehkam (əl-Həsn 
sarayı, 1793) adlandırılan ən qədim bina- 

sında Əmirliklərin islam tarixinin sənəd- 
ləşdirilməsi və tədqiqi mərkəzi yerləşir. 

Un-t: (2003), Paris-Sorbonna (2006), 

Xəlifə (2007) ип-әп, Nyu-York Un-tinin 
kampusu (2010), “Mədəni-etnoqrafik kənd” 
muzeyi, Milli sərgi mərkəzi, qapalı mə- 
kanda yerləşən ilk ən böyük Ferrari parkı 
vəs, var, 

İri neft-qaz hasilatı regionunun inzibati, 
maliyyə, nəql. və kommersiya mərkəzidi 
Neft, əsasən, Zaid portundan ixrac edi 
Neft-kimya kompleksi, polad boru və se- 
ment istehsalı müəssisələri var, Beynəlxalq 
fond birfası, maliyyə fyuçersi biryası, əmtəə 

biriası, AİT-in milli fond birfası, klirinq 
palatası, bir çox banklar, o cümlədən Əbu 

Dabi Milli bankı fəaliyyət göstərir. 
ƏBU DƏBBAB TANTAL YATAĞI — 
Misirdə, Qırmızı dənizin q. sahilində, 
Qahirə ş.-ndən 770 kər c.-dadır. 1970 ildə 
kəşf edilmişdir. 2004 ildən qarışıq üsulla 
istismar olunur. Filizin ümumi ehtiyatı 48 

mln. £, təsdiq olunmuş ehtiyatı isə 12 min. 
кдиг. Ta,Ö,-in filizdəki orta miqdan 
0.02796-dir. Yataq Şimal-Şərqi Afrikanın 

və Ərəbistan y-a-nın qələvi qranit və 
peqmatitləri ilə əlaqədardır: filizləşmə 
intruziyanın albitləşmiş üst hissəsindədir. 

Filiz cisminin maks. qalınlığı 400 nı-dir. 
Filizlər niobit-tantalit-kassiterit tərkiblidir 
fniobium və qalay da çıxarılır). 

Əbu Dabi şəhərindən görünüş. 

ƏBU DÜLƏF (-il: yl) Misar ibn 
əl-Mühəlhil əl-Xəzrəci əl- 
Yənbui(7-7) – 10 əsr ərəb səyyahı. 913 
ildə Ərəbistandan Buxaraya köçərək bir 

müddət Samani hökmdarı Nəsr ibn Əh- 
mədin 1914-943) sarayında yaşamışdır, 
942 ildə Şərqi Türküstan, Tibet, Çin və 
Hindistana səyahət etmiş, “Birinci risalə” 

əsərini yazmışdır. Ə.D. 952-953 illərdə 

Azərb, İran və Ermənistanda olmuş və 
səyahətini “İkinci risalə” əsərində təsvir 
etmişdir. Əsərdə Azərb.-ın dağları, çayları, 
faydalı qazıntıları, Şiz (Qazaka), Ərdəbil, 

Bakı, Bərdə, Bərzənd, Varsan, Beyləqan, 
Urmiya şəhər-ləri, Bəzz qalası və s. haq- 
qında məlumat verilmişdir. 

Əsəri: Bropax записка Абу Дулафа. Изланис 
текста, пер,, введенис и. коммситарин П.Г.Бул 
гакова н А.В.Халидода. М. 1960. 

Əd: Vəlixanlı КМ.1Х-ХП әкс ərəb coğra- 
fiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında В. 1974: 
Буннатов 3.M. Обзор истоҹинков no историн 
Азерба(джана (истоҹинки арабсҝис). B., 1964, 

Əbu Dabi. Şeyx Zahid məscidi. 

ƏBU ƏLİ CÜBBAİ (,yiləll giz 1), 
Əbu Əli Məhəmməd ibn Əb- 
dülvəhhab (850, İran, Xuzistan, Cübba 
k. — 916, Xuzistan, tarixi Əskər Mükrəm 
54) mötəzilə mütəkəllimi: bir sıra mən- 
bəyə görə, Əbül-Hüzeyl Əllafdan sonra 
mötəzililərin rəhbəri. Əbül-Hüzeylin tələ- 
bəsi Yusif ibn Abdullah Şəhhamdan dərs 
almışdır. Mötəzilə məktəbinin genişlənməsi 
хә inkişafında mühüm rol oynamışdır. 
Əsasən, Əbül-Hüzeylin fikirlərinə istinad 
edərək, kəlam elminə xas düşüncə sistemini 
yenidən işləyib hazırlamışdır, Əsərləri gü- 
nümüzədək gəlib çatmadığından, fikirləri 
şagirdlərinin əsərlərindən və sonrakı mötə- 
zili kitablarından öyrənilir. Quran geniş 
təfsirini yazdığı da qeyd olunur, Ən məşhur 
tələbələri oğlu Əbu Haşim və əşəriyyənin 
banisi Əbül-Həsən Əyəridir. 
ƏBU ƏMRİBNƏLA (ball (ә yaz Ы), 
Əbu Əmr Zəbban ibn əl-Əla 
ibn Əmmar əl-Mazini əl-Bəs- 
ri (təqr. 689, Məkkə – təqr. 771, Kufə) 

Əbu Dibi Ferrari parkı 



ƏBU FİRAS 

mümkün olan “hallar” ərəzi (aksidensiyanı) 
cövhərlə əlaqələndirən vasitələrdir. Başqa 
sözlə, onlar ayrılıqda vücud və ya ədəmlə, 
yaxud “qidəm” (əzəlilik) və ya “hüdus”la 
(sonradan yaradılma) xarakterizə edilə bil- 
məyən, yalnız başqa bir mövcudun zatıyla 
birlikdə isbat olunan sifətlərdir. Düşüncə 
sistemində varlıqla yoxluq arasında üçüncü 
məfhumun olduğunu qəbul edərək, fərqli 
bir məntiq anlayışını müəyyənləşdirən 
ƏH. Aristotel məntiqindən ayrılmışdır. Bu 
nəzəriyyə ətrafinda birləşənlər olsa da, 
əksər mütəkəllimlər (o cümlədən öz atası 

- Əbül-Həsən Əşəri, həmçinin Şeyx Müfid 
və b,) onu rədd etmiş, bəziləri isə küfr say- 
mışlar, Ə.H.-in davamçıları “Bəhşəmiyyə” 

Haris ibn Səid ibn Həmdan ("Əbu Haşimə aid olan”), yaxud “Вә- 
əl-Həmdani (932-968) - ərəb şairi. Üç haşi: di ilə tanınmışlar. Ə.H.-in 160 
yaşında ikən Mosul hakimi olmuş atasını əsər yazdığı qeyd olunsa da, onların heç 
itirmiş, əvvəl anasının, sonra Həmdani biri günümüzədək gəlib çatmamışdır. 
hökmdarı Seyfəddövlənin (945-967) hi- ƏBU HƏNİFƏ (üs sl), Əbu Hə- 
mayəsində yaşamışdır, 948 ildə Mənbicin nifə Nüman ibn Sabit ibn Zuta 
hakimi olmuşdur. Seyfəddövlənin apardığı ibn Маһ (699, Kufə – 767, Bağdad) — 
müharibələrin əksəriyyətində iştirak et- fəqih, mütəkəllim, hənəfiyyə məzhəbinin 
mişdir. Saray çəkişmələri nəticəsində öl- banisi. Fars (bəzi mənbələrə görə türk) 

dürülmüşdür. Şeirlərində Cahiliyyə dövrü mənşəlidir. Əslən Xorasandandır (Bəlx, 

ərəb dilçi alimi. Məkkədə Mücahid ibn 
Cəbr, Səid ibn Cübeyr, İkrimə ibn Xalid: 
Mədinədə Yezid ibn Ruman, Şeybə ibn 
Nisah: Kufədə Asim ibn Bəhdələ: Bəsrədə 
Yəhya ibn Yamər, Nəsr ibn Asim, Həsəni 
Bəsri kimi tanınmış alimlərdən qiraət və 
nəhv elmini öyrənmişdir. Ərəb dili və ədə- 
biyyatındakı rolu, əsasən, Cahiliyyə döv- 
rünü tədqiq etməsi ilə bağlıdır. Xə/i/ ibn 
Әһтәд, $ibəveyhi onun tələbələri olmuşlar. 
"Kitabi Mərsumil-Mushaf”, “Şərhu Di- 
vanil-Hımik”, İdqamil-kəbir”, 
"Əl-Vəqf vəTl-il 
“Kitabül-Əmsal 
lərinin müəllifidir. 
ƏBU FİRAS vəl $ yl, Əbu Firas 

“Kitabül-Qiraət” әвә 

ədəbiyyatının güclü təsiri hiss olunur. Termez, yaxud Ənbar). Görkəmli İraq 
Mühafizəkar şair olmuş, qəsidələrini ənə- ruhanisi Həmmad ibn Əbu Süleymanın 
nəvi formada = nəsib hissəsi ilə başla- şagirdi olmuş (720-738), vəfatından sonra 
mışdır. Yaradıcılığında cəngavərlik ruhu 
incə lirizmlə birləşərək, şairin qəhrəman 
aşiq obrazını canlandırır. O, daim siyasi 
proseslərin içində olmasına baxmayaraq, 

"siyasi məsələləri, demək olar ki, 
işıqlandırmımışdır. Əsilzadəlik ruhunu 
qoruyub saxlayan şair daha çox Bizans 
əsirliyində (962–66) yazdığı və “Həbsiy- 

onun dəməyinə rəhbərlik etmiş, ömrünün 
sonunadək müəllim (fasilələrlə) olmuşdur. 
Mədinədə Məhəmməd əl-Baqir, İbn Şihab 
Zühri, Məkkədə Əmr ibn Dinar kimi alim- 
lərdən dərs almışdır. Cəfər əs-Sadiq: və 
Musa əl-Kazim ilə elmi müzakirələr араг- 
mışdır. Əməvilər hakimiyyətinin sonu = 
Abbasilər hakimiyyətinin əvvəlində baş 

yat”, “Rumiyyat” аф ilə tanınan şeirlərilə verən ələvi qiyamlarına (739, Kufə: 763, 

məşhur olmuşdur, Ölümündən əvvəl özü Bəsrə) dəstək vermişdir. Hakimiyyət dairə- 

üçün mərsiyə yazmışdır. Fəxriyyələri, Sey- lərinin yüksək vəzifə təkliflərini qəbul et- 
fəddövləyə və xanədanın digər üzvlərinə mədiyindən təqiblərə məruz qalmışdır. 
mədhiyyələri var, Divanı 1873, 1900, 1910, Abbasi xəlifəsi Mənsurun əmrilə zindana 
1944, 1961 illərdə Beyrutda, 1987 ildə salınmış və orada vəfat etmişdir. 
Dəməşqdə çap olunmuşdur. ƏH--in yaratdığı məktəb özünda fiq/ı 
ƏBU HAŞİM (да sl), Əbu Haşim və əqidə sistemlərini birləşdirir. Əqidə: 
Əbdüssəlam ibn Əbu Əli Mə- məsəllərinə dair görüşləri daha çox Bəlx, 
həmməd əl-Cübbai (890/91, Bəsrə Rey, Nişapur və Səmərqənddə yayılmış, 

933, Bağdı mürciilər (bax Mürciə) tərəfindən dəstək- 
lənmiş və nəticədə hənəfi kəlam məktəbi 
formalaşmışdır. Əksər mənbələrdən əqidə 
məsələlərinə xüsusi diqqət ayırması və 
onları əməli hökmlərdən üstün tutması 
məlumdur. Onun əqidə sistemi tələbələri 
Əbu Yusif, Əbu Müti və Əbu Müqatil tə- 
rəfindən toplanmış “Əl-alim vəl-mütəəl- 
lim", “Əl-Fiqh əl-əkbər”, “əl-Vəsiyyə” 
və s, kitablarda əksini tapmışdır. Ə.H.-nin 
əməli hökmlərə (fiqhə) dair görüşlərinin 
ardıcılları zamanla kəlam məktəbini sıxış- 
dirmiş "əhlüs-sünnə vəl-cəmaə”ni təşkil 

lad) — mötəzilə mütəkəllimi 
Atası Əbi Əli Cübhuinin tələbəsi olmuş, 

onun ölümündən (916) sonra Bəsrə mö- 

təziləsinin rəhbəri seçilmişdir. Ə.H. daha 

çox Allahın zatı (substansiyası) ilə sifətləri 

(atributları) arasında 

məqsədilə irəli sür: 
1 əlaqəni araşdırmaq 

, məzmunca kon- 

septualizmə yaxın olan əhval nəzəriyyəsi 
ilə tanınmışdır. “Hal”ı ilk dəfə kəlam: 

termini kimi işlətmiş Ə.H.-ə görə, “һај” 

vücud” (varlıq) ilə "ədəm" (yoxluq) ara- 
sında olan zehni məfhumdur. Сӧуһәгдәп. 

(substansiya) ayrılıqda mövcudluğu qeyri- 
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edirdilər. Ə.H. fiqhdə rasionalist pı 
lərdən ("qiyas” — analogiya və: 

mənbələrindən biri kimi istifadəsini əşas- 
landırmışdı. Ə.H--nin fiqhə dair nn 
tələbəsi Məhəmməd ibn Həsən Şeybani 
tərəfindən geniş şəkildə qələmə alınan $ 
əsərdən ibarət “Zahir ür-rivayə” toplusunda 
əksini tapmışdır. 

ƏBU HƏNİFƏ ƏHMƏD ƏD-DİNƏ- 
VƏRİ - bax Dinəvəri. 
ƏBU HƏYYAN TÖVHİDİ (Uğs yi 
зә), Əbu Həyyan Əli ibn 
Məhəmməd ət-Tövhidi (7— 1023, 
Şiraz) – ərəb nasiri, mütəsəvvif. 

yer (Şiraz, Nişapur, Vasit və ya Ba) 
dəqiq məlum deyildir. İlk müəllimləri Əbu 
Səid Sirafi və Əli ibn İsa Rummani ol- 
muşlar, Yə/iya ibn Ədi və Əbu Süleyman 
Sicistanidən fəlsəfə və məntiq təhsili al- 

mışdır, “Əl-Müqabisat” əsəri Sicistaninin 
evində təşkil olunan fəlsəfi söhbət və mü- 
nazirələrdən bəhs edir. 

Farabi məktəbinin yetirməsi olan və 
ərəb nəsrində: Cahizdən sonra ən parlaq 
üslub sahibi hesab edilən Ə.H.T. “fi. 

losofların ədibi, ədiblərin filosofu”, “ikinci 
Cahiz” kimi məşhurlaşmışdır. Ə.H.T.-nin 
mötəziləyə mənsubluğu mühahisəli olsa da, 
kəlam elminə tənqidi yanaşması onun so- 
nuncuya bağlılığını inkar erdir. Fəlsəfədən: 
sonra ən çox təsəvvüflə məşğul olmuş, “Əl- 

İşaratül-ilahiyyə” əsərini bu mövzuya həsr 
etmişdir. Ə.H.T.-nin əsərləri (xüsusilə “Əl- 
İmta vəl-müanəsə”) bir. çox az tanınan: 
filosoflar (Yəhya ibn Ədi, Sicistani, Əbül- 
Həsən Amiri va Ы.), eləcə də İtvan əs-Səfa: 
barədə dolğun məlumat verməsi baxımın-: 
dan da dəyərlidir. 
ƏBU MƏDYƏN (за səl), Şueyb ibn 
əl-Hüseyn əl-Ənsari əl-Əndə- 
lüsi (2, Əndəlis, Qətniyanə, indiki İspa- 
niya, Sevilya əyaləti, Kantilyana – 1198, 
Əlcəzair, İsser, Ubbad k.) – Şimali Afrika 
sufi mütəfəkkiri. Əli ibn Qalibdən fiq) 
dərsləri almış, Əbül-Həsən ibn Hirzihim- 
dən rəsəvvüfü öyrənmişdir. Həcc ziyarəti 
zamanı Məkkədə bir çox alim və sufi ilə 
görüşmüş, Əbdülqadir Geylanidən hədis 

dinləmişdir. Onun qərb islamındakı yeri 
Geylaninin şərq islamındakı yerinə bən- 
zədilir. İbn Ərəbi Ə.M.-dən təsirlənmiş, 
əsərlərində dəfələrlə onu xatırlamışdır. 
Ə.M.-in mənsub olduğu mədyəniyyə təri- 
qətinin 20-dən çox qolu var. Tövhid və: 
təvəkkül haqqında maraqlı fikirləri ilə 
diqqət çəkən Ə.M. kəramətlərə uymama- 

ə iinəmlars daha, çoxdu 
və müfdə verməyin tərəfdarı olmuşdur. 
ӘМ.лп "əl-Vəsiyyə” və "əl-Əqidə” adlı 
iki risaləsi var, 
ƏBU MUSA - Albaniya (Qafqaz) knyazı 
(9 əst), Beyləqan hakimi. Bax Yesai Əbu 

ƏBU MÜSLİM (Azə si),Əbdüzrəh- 
man ibn Müslim (718/719, İsfahan, 

|Мәгу – 12.2.755, Rum) – Xorasanda 
Əməvilər əleyhinə üsyanın rəhbəri. Üsyana 
başçılıq etmək üçün 747 ildə Mərvə gəl- 
mişdir. İran kəndliləri, bəzi ərəb tayfaları, 

ип qullar, xürrəmilər və b. üsyanda 
iştirak edirdilər. Ə.M. kəndlilərə vergiləri 
azaldacağımı, icbari işlərə son qoyacağını 
vəd vermişdi. Ə.M.-in ordusu Mərvi (747, 
dekabr — 748, yanvar), Nişapuru və Tu- 
su almış (748), Nəhavənd yaxınlığında 
Əməvilərin ordusunu məğlub etmiş (749), 
Böyük Zab çayı yaxınlığında onların üzə- 
rində həlledici qələbə qazanmışdı (750 ilin 
əvvəli). Abbasilər hakimiyyətə keçdikdən 
sonra Xorasanın canişini olmuşdur. Buxara 
və Səmərqəndə yürüş etmiş (750), Talas 
çayı sahilində Çin ordusunu məğlubiyyətə 
uğratmış (751) və Mavəraümnəhrin (752) 
üzərinə yerimişdi. Onun xalq arasında 

getdikcə artan nüfuzu Abbasiləri qorxuya 
salmışdı. Mənsur hakimiyyətə keç- dikdən 
sonra əmisi Abdullah xəlifəliyin ona məx- 
sus olduğunu iddia edərək üsyan qaldır- 
mişdi, Ә.М. bu qiyamı yatırmış və Ab- 
dullahın xəzinəsini ələ keçirmişdi (754). 
Xəlifə Mənsur xəzinənin mərkəzə göndə- 
rilməsini tələb etmiş, lakin Ə.M. bu tələbi 
yerinə yetirməkdən boyun qaçırmışdı. Xo- 
rasana qayıtdıqdan sonra Ə.M.-in üsyan 
qaldıracağından çəkinən Mənsur mərkəz- 
dən aralı saxlamaq məqsədilə Suriya və 
Misir vil.-lərinin idarəçiliyini ona vermiş 
və Dəməşqdə qalmasını əmr etmişdi. Ә.М. 
bununla razılaşmayaraq, ordusu ilə Xora- 
sana yola düşmüşdü. Bu zaman xəlifə onun 

arxasinca yaxın adamlarından ibarət elçi 
göndərərək Ə.M.-i Ruma gəlməyə razı 
salmışdı. Böyük ehtiramla qarşılanan Ə.M. 
xəlifənin əmrinə əsasən öldürülmüşdür. 
Sonra Əbumüslimiyyə təriqəti meydana 
gəlmiş, Ə.M.-in soyundan olduqlarını iddia 
edən və ya bu imamətə inananlar siyasi- 
dini üsyanlar qaldıraraq, onun intiqamını 
almaq üçün səfərbər olmuşdular. Bunlar 

arasında İshaqın, Muğanna əl-Xorasaninin, 
Babəkin simasında Rizamiyyə, Xürrəmilər 
hərəkatlarını göstərmək olar. 

İslam tarixinin önəmli şəxsiyyətlərin- 
dən olan Ə.M. Мәгудә və Nişapurda məs- 
eidlər tikdirmiş, Mərv və Səmərqəndin 
müdafiə divarlarını təmir etdirmişdi. İran, 

Asiyanın mü- ƏBU SƏFA NEFT YATAĞI - Səudi) 
1 Ы̇П kimi qəbul Ərəbistanı və Bəhreyndə, alə 
edən Əbu Müs- akvatoriyasında, Ras-Tənnüra portundan 

limnamələr yazılmışdır. Ə.M. və onun tə- 50 knşm.-ş.-dədir. İkan körfəzi ni 
rəfdarlarının adı ilə adlandırılmış Özb., hövzəsirrə daxildir. 1963 ildə sn, 
İran, Azərb., Dağ., Çeçenistan və İnqu- 1966 ildən işlənilir. Neftin ilkin çıxarıla 
şetiyada onlarla ziyarətgah vardır. Xorasan bilən ehtiyatı 850 ти. f, səmt qazının 
ətrafındakı pirdən başqa, Dağ.-ın Çurdaf miqdarı 90 mird. mə-dir. Yataq Mərkəzi 
k--ndə Ə.M, ziyarətgahı, Xunzax k.-ndə Ərəbistan qalxımı hüdudlarında antiklinal 
məqbərə, Çox k--ndə Ә.М. ziyarətgahı, strükturla əlaqədardır: sah, təqr. 190 km?- 

о Txoba-Erdi məbədində mə- dir. 2,28 km dərinlikdəki Üst Yura yaşlı 
zar məlumdur, Dərbənd, Axtı, Qala Qu- əhəngdaşılarda yerləşir. Neftin sıxlığı 876 
reyş, Qumuq, Riça və digər kəndlərdəki kq/m, kükürdün miqdarı təqr. 2.40/-dir. 
məscid kompleksləri Ə.M.-lə əlaqələndi- Neft Ras-Tənnüra port-terminalına nəql 
rilir. Azərb.-ın Xınalıq k.-ndə (Quba r-nu) olunur. 
ƏM. məscidi var, həmin r-nunun Qrız və ƏBU SƏİD Bahadır xan (2.7.1305, Ucan 
Cek kəndlərində Ә.М. məscidlərinin xa- -30.11.1335, Qarabağ) - Elxani hökmdarı 
rabalıqları qalmışdır. 11316-351 Məhəmməd Xudabənda Olcay- 
ƏBU NÜVAS vz $ sl, Həsən ibn tinınoğludur. Hakimiyyətinin ilk illərində 
Hani əl-Həkami (təqr.747-762, Əh- dövlətişlərini baş əmir Çoban idarə edirdi. 
vaz - təqr, 810-813, Bağdad) — ərəb şairi. Ə.S.-in azyaşlı olmasından istifadə edən 
Atası Haninin ərəb olduğu ehtimal edilir. Çağatay əmiri Yasavur 1317 ildə Xorasanı, 
Anası Gülüban isə iranlı olmuşdur. Uzun 1318 ildə isə Mazandaranı ələ keçirdi. Elə 
saçları olduğuna görə “Ə.N.” (sallanan saç həmin il Misir sultanı da Ə.S.-ə qarşı çıxdı 
atası) adlandırılmışdır. Erkən yaşlarında Qızıl Orda xanı Özbək isə 1319 ildə 
atasını itirmiş, anası ilə Bəsrəyə getmişdir. Dərbəndi keçərək Şirvanın üzərinə yeridi, 
Orada şəxsiyyətinin formalaşmasında mü- lakin əmir Çobanın başçılığı ilə Elxani 
hüm rol oynamış Kufə şairi Valibə ibn ordusu onu Dəşi-i Qıpçağa doğru geri 
Hübabla tanış olmuş, Yaqub ibn İshaq əl- çəkilməyə vadar etdi. 1319 ildə Сӧгс. 
Həzrəmi, Yunis ibn Həbib, Xələf əl-Əh- canişini əmir Qurmişinin (Qurumuşi) 
mər, Əbu Zeyd əl-Ənsari, Əbu Ubeydə başçılığı ilə mərkəzi hakimiyyətə qarşı 
Mamər ibn Müsəmna kimi şəxslərdən dərs qiyam qalxdı. Gürc. ərazisindən Azərb.-a 
almışdır. Dini və dünyəvi elmləri öyrənmiş, daxil olan üsyançılar Təbrizədək irəlilə- 
ərəb dilinə dərindən yiyələnmək üçün bir dilər. Naxçıvan ş. onların istinadgahına 
müddət səhrada bədəvilər arasında yaşa- çevrildi. Sultaniyyə yaxınlığındakı həll- 
mışdır. Bağdadda Harun ər-Rəşidin oğ- edici vuruşmada üsyançıların darmadağın 
lanlarının tərbiyəçisi olmuşdur. Şərab və edilməsində göstərdiyi şücaətə görə Ə.S.-ə 

eyş-işrət barədə şeirlər yazdığına görə хә. “Bahadur xan” adı verildi, Lakin ölkədə 
lifə tərəfindən dəfələrlə cəzalandırılmış, daxili çəkişmələr davam etməkdə idi. 1320 
həbsə salınmışdır. Bərməkilərlə əlaqələri ildə Gürc.-da, 1322 ildə Rum vil.-ndə 

olmuş, onları mədh etmişdir. mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyam baş verdi. 
Əxlaq normalarını aşan, eyş-işrətdən Hər iki qiyamı Ə.S. əmir Çobanın köməyilə 

bəhs edən və dini məzmun daşıyan şeirləri, yatırdı və mərkəzi hakimiyyəti nisbətən 
əhli-beyti, eyni zamanda Abbasiləri vəsf gücləndirdi. Dövlətin xarici düşmənlərə 
etməsi Ə.N.-ı haqqında ən çox müzakirə və qarşı mübarizəsi ciddi şəkil aldı. 1319-25 
mübahisələr aparılan ərəb şairlərindən illərdə Qızıl Ordaya yürüşlərdə uğur əldə 
birinə çevirmişdir. Əbül-Fərəc İsfahani olundu, Misir sultanı ilə münasibətlər 
“Kitab əl-Əğani” əsərinin təxminən bir nizamlandı (1323), Anadoluda Elxanilərin 
cildini ona hasr etmişdir. Ə.N. öz dövründə hakimiyyəti möhkəmləndi. Lakin Ə.S.-in 
əfsanəvi şəxsə çevrilmiş, “Min bir gecə” və əmir Çobanın qızı Bağdad xatınla evlən- 
digər ərəb nağıllarında adı çəkilmişdir. məsindən sonra tərəflər arasında münasi- 
Ә.ап şiə, xarici, şüubi, mötəzili, mani, bətlər pisləşdi. 1327 ildə Ə.S. əmir Çobanı 
deist, hətta dinsiz olması barədə fikirlər var. öldürtdürüb nisbətən müstəqil siyasət 

Şeirlərində ərəb klassik ənənələrinə riayət yürütməyə başladı və ölkənin iqtisadi və- 
etməmiş, qəsidənin daxili quruluşunu is- ziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə bir sıra 
tədiyi kimi dəyişmişdir. Ənənəvi üslub və fərman (у ar1 q) verdi. Bu fərmanlardan 
ifadə qəliblərindən çıxaraq, söz yaradıcılığı biri Ani ş.-ndəki əmir Manuçe məscidinin 
və məna baxımından poeziyaya yeniliklər divarına həkk edilmişdir. 1335 ildə növbəti 
gətirmişdir. Şeirləri alman, fransız, fars dəfə Azərb.-a hücum etmiş Qızıl Orda xanı: 
dillərinə tərcümə edilmişdir. Özbəkin qarşısını almaq məqsədilə Qara- 
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ƏBU SƏİD ƏBÜLXEYR 

bağa gələn Ә.5. narazı əmirlər tərəfindən 
zəhərlənib öldürüldü. Cənazəsi Sultaniy- 
yəyə gətirilərək özü üçün tikdirdiyi türbədə 
dəfn olundu: Bağdad xatın tərəfindən öl- 

dürülməsi da ehtimal edilən Ə.S.-in özün- 
dən sonra varisi olmadığından Elxanilər 
dövlətinin süqutu sürətləndi. 
ƏBU SƏİD ƏBÜLXEYR (хәз 
əsli yil), Fəzlullah ibn Əhməd 
Meyhəni (7.12.967, indiki Tür., Aş- 
qabad ş. yaxınlığında tarixi Mihnə k. — 
12.1.1049, orada) - sufi mütəfəkkir, şair. 
Xorasan sufi məktəbinin banilərindən 
biridir. İlk təhsilini Mihnədə Əbül-Qasim 
Bişr Yasindən almış, daha sonra Sərəxs, 
Nişapur və Amulda dövrün ən böyük 
şeyxlərindən təsəvvüfü mənimsəmişdir. 
ƏSƏ. xanəgahdaxili davranış norma- 
larının kodeksini işləyib-hazırlayan ilk 
şəxs sayılır. O, süni fəqirlikdən qaçması, 
rifah və şadlıq içində yaşamağa üstün- 
lük verməsi ilə digər sufilərdən seçilmiş, 
buna görə də bəzən öidərdə ittiham olun- 
muşdur. Şeirə və təsəvvüf musiqisinə 
(səma) sıx bağlı olmuş, özü də rübailər 
yazmışdır. Məhəbbət şeirlərini irfan sfe- 
rasına daxil. edərək sufi simvolizminin 
formalaşmasında mühüm rol oynamış 
Ə.SƏ, sonralir Sənai, Əttar, Rumi Və b.- 
nın davametdirdiyi ədəbi istiqamətin əsa- 
sını qoyanlardan biridir. Orta əsr təzki- 
rələrində onun barəsində çoxlu rəvayətlər 
yer almışdır. 
ƏBU SƏİD ƏBÜLXEYR XANƏGAHI 
Ördubad ş.-nin ş.-ində Malik İbrahim qə- 

biristanında mövcud olmuş sufi xanəgahı 
Malik İbrahim pirindən bir qədər aralıda 
Şeyx Əbu Səid adlı şəxsə məxsus məzarın 
başdaşındakı kitabədən burada vaxtilə sufi 

һиип olması aydınlaşır. Ərəbcə süls 
xətti Нә həkk olunmuş kitabədə şeyxin Əbu 
Səid Əbülxeyrin nəslindən çıxmış yüksək 
məqamlı şəxsiyyət olması, 1358 ild: 
etməsi, xəttat (Ustad Nəcməddin) və me- 

тапп (Məhəmməd bəy ibn Hacı) adları 
göstərilmişdir. Malik İbrahim pirindəki 
məzarın sahibi Fərruxzad bəyin oğlu Mə- 
həmməd bəyin tarixdə rolu məlum olma- 
dığından ziyarət yerinin səhv düşdüyü eh- 
timal edilir 

Əl: Məşədixanım Nemət. Azərbaycan- 
pirlər. В,, 1992. 

ƏBU SƏİD ƏBÜLXEYR TÜRBƏSİ - 
keçmişdə Bakı qəbiristanında (indiki Mur- 
(га Muxtarov küçəsinin Nizami və Nigar 
Rəfibəyli küçələri ilə kəsişdiyi ərazidə) 
mövcud olmuş abidə. Türbə haqqında Arif” 
Ərdəbili (14 əsr) və b, məlumat vermişlər. 
A.Bakıxanovun yazdığına görə, türbə 19. 
əsrin əvvəllərində dağılmışdır. Xalq ara- 
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sında “Xəlifə damı” kimi tanınan türbəni 
1817 ildə bakılı Hacı Qasım bəy və Мәп- 
surxan bəy təmir etdirmişlər. Rusiya EA . 
Şərqşünaslıq İn-tunun Sankt-Peterburq şö- 
bəsinin arxivində (akad. B.A.Domun fond- 

u) türbəyə aid 1860 ildə əldə edilmiş 7 
sənədin (fərman, vəqfnamə və 5.) surəti 
saxlanılır. Bu sənədlər Şirvanşah Fərrux 
Yəsar (1462-1501), Osmanlı sultanı 111 
Murad (1574-95), Səfəvi hökmdarı 1 Şah 
Abbas (1587-1629) və b. tərəfindən ve- 
rilmişdir. Fəmux Yəsarın 1491 il fərma- 
nında Abşeronda bir sıra mülklərin türbəyə 
vəqf olunduğu göstərilir. 

Əd: Bakixanov A.A Gülüstani-İrəm. В., 
1951: Musəvi T.M. Bakı tarixinə dair orta əsr: 
səsəllri, B., 1967, 
ƏBU SÜFYAN (lu, ), Səxr ibn 
Hərb (təqr, 565, Məkkə – təqr, 651/52, 

Mədinə) – qureyş tayfasının başçılarından 

biri. Varlı və nüfuzlu tacir ailəsində do- 
ğulmuşdur. Uzun müddət müsəlmanların 

düşməni olan Ə.S. ərəblərin ənənəvi həyat 
tərzinin və dünyagörüşünün tərəfdarı idi, 
Müsəlmanların Məkkədən Mədinəyə hic- 
rətindən (622) sonra islam dövlətinin ya- 
radılmasının əleyhdarı olan qureyşilərlə 
müsəlmanlar arasında hərbi münaqişə qa- 
çılmaz oldu, 624 ildə Məhəmməd реу- 
ğəmbər müsəlmanlara Suriyadan Məkkə- 
yə qayıdan Ə.S.-ın başçılıq etdiyi ticarət 
karvanını ələ keçirmək əmrini verdi. Ə.S. 
bundan xəbər tutaraq karvanın yolunu də- 
yişdirsə də, bu hadisə qureyşilərin başçısı 
Əbu Cəhlin təhriki ilə Bədr döyüşünə səbəb 

oldu. Lakin döyüşdə qureyşilər məğlu- 
biyyətə uğradılar, Əbu Cəhl isə öldürüldü. 
Bundan sonra Ə.S. Məkkə müşriklərinin 

başçısı oldu, Uhud vuruşması (625), Xən- 
dək vuruşması (627) zamanı müşriklərin 
ordusuna komandanlıq etdi. Lakin Ə.S.-ın 

bütün cəhdlərinə baxmayaraq, islam dini 
sürətlə bütün Ərəbistana yayılmaqda idi. 
Məkkəlilərin Hüdeybiyyə sülhünü (628) 

pozmaları müsəlman ordusunun Məkkəyə 
yürüşünə (630) gətirib çıxardı. Ə.S. barışığı 
yeniləmək üçün Mədinəyə gələrək Mə- 
həmməd peyğəmbərlə danışığa cəhd gös- 
tərsə də, heç bir nəticə əldə etmədi. Bu 
hadisə Ə.S.-ın qureyşilər arasında nüfu- 
zunu itirməsinə səbəb oldu. Məkkənin 
alınması ərəfəsində Ə.S. müsəlmanların 
düşərgəsinə gəlib, islamı qəbul etdi və 
Məkkəni döyüşsüz müsəlman ordusuna 
verdi. Kəbəyə daxil olan Məhəmməd pey- 
ğəmbər bütün bütləri dağıdaraq, düşmən- 
lərini bağışladığını bildirdi. Məhəmməd 
peyğəmbərin sonsuz mərhəmətini görən 
məkkəlilər islamı qəbul etdilər. Bundan 
sonra Ə.S. müsəlman ordusu tərkibində 

də Nenni 
vilər sülaləsinin banisi 

hidi arasındakı münusibət Platon və Sok- 
ratın münasibəti ilə müqayisə edilir. Fəlsəfi: 
fikirlərini tam şəkildə ehtiva edən heç | 
əsəri dövrümüzədək gəlib çatmadığından, 

arı, əsasən, Tövhidinin “Əl-İmta vəl- 
münnəsə” və “Əl-Müqabisat” əsərlərindən 
öyrənilir. Ə.S.S.-yə görə, fəlsəfə hiss və: 
ağılla qavranılan fiziki və metafizik var- 
liqları: təqliddən uzaqlaşaraq obyektiy 
yanaşma ilə araşdırmaq, bütünlükdə və: 
ayn-ayrılıqda əldə olunan faktları tutuş. 
durmaq, bunları təcrübə və dini əxlaq va- 
sitəsilə rasional şəkildə gerçəkləşdirməkdir, 
O, bütün kosmolofi sistemi dörd 
ümumiləşdirirdi: 1) Allah mütləq varlıq və 
ilkin səbəbdir: 2) ilkin, yaxud külli (uni- 
versal) ağıl ilkin yaranış və bəsit ilahi 
substansiyadır, 3) külli nəfs (universal can) 
varlıq qanunları ilə təbiət arasında qə- 
rarlaşan və ağıl tərəfindən ehtiva olunan: 
ilahi qüvvədir, 4) təbiət ilahi qaynaqdan ən 
uzaq olan, buna görə də yaranma və məhv- 
olmaya məruz qalan maddi aləmdir. Ə.S.S. 
ağlın üç mərhələsini müəyyənləşdirirdi: ən 
yüksək mərhələ olan və ağlın potensiyasını 
reallaşdırmağa xidmət edən “fəal ağıl”, ən 
aşağı mərhələ olan potensial “həyulani 
ağıl” və aralıqda qərarlaşaraq, potensial və: 
real formaları ehtiva edən “müstəfad ağıl". 

O, nəfsi insanın əslini təşkil edən, dəyiş- 
məyən və məhv olmayan bəsit cövhər kimi, 
ruhu isə bədənlə nəfs arasında qərarlaşan, 
canlılığı təmin edən, dəyişə bilən “lətif 
cisim” və nəfsin fiziki bədənə təsir vasitəsi 
kimi səciyyələndirirdi, 

10 əsrdə aktuallaşmış ərəb dili və yunan 
məntiqi mövzusuna toxunan Ә.5.5. qram- 
matikanı dilin məntiqi, məntiqi isə ağlın 
qrammatikası hesab edirdi. Filosofa görə, 
məntiqçinin vəzifəsi sözlərə toxunmadan 
anlayışlar üzərində işləmək, dilçinin və- 
zifəsi isə anlayışlara zərər vermədən sözlər 
üzərində qərar tutmaqdır. O, ağlın yanlış 
дәгатла, yaxud təxəyyülə əsaslanan “söz 
yarışması” adlandırdığı kəlam. elmi ilə 
məşğul olanları ciddi tənqid edirdi. Dinin: 
fəlsəfə ilə sintezini qəbul etməyən Ə.S.S. 

yada yayılan vəba xəstəliyinə yoluxaraq 
vəfat li 
ƏBUBƏKR İBN XOSROV əl-USTAD. 
(7-7) – 12 əsr Azərb. şairi və nasiri. Şair 
dövrü, mühiti, həyati və yaradıcılığı haq- 
qında bilgini özünün uzun müddət elm 
aləminə naməlum qalan irihəcmli nəsr və 
nəzmlə yazılmış “Munisnamə” əsərində 
vermişdir. Əsərin əlyazma nüsxəsi 20 əsrin 
70-ci illərində ingilis alimi Q.M.Merldit- 
Ouens tərəfindən aşkar edilmiş, haqqında 

imk ә 

ərəb şairi, Atasının Teodos adlı xristian 
olduğu, ƏT.-ın sonradan bu adı Aus etdiyi 
il Misir, Şam, Bağdad, Xorasan, 
Həmədan və Qəzvində olmuşdur. “Hə- 
masə” toplusunu və bir sıra başqa əsərini 
Həmədanda yazmışdır. Bəzi şeirlərində 
xürrəmilərlə döyüşdə iştirak etmiş ərəb 

cümlədət дп - 

və Əbül-Həsən Şaziliyə Ә.Т.М. vasitəsilə 
çatmışdır. O, substansiya ("zat") və ar- 
ributlar ("sifətlər”) mövzusunda nörəziləyə 
yaxın olsa da, əksər məsələlərdə onlarla 
razılaşmamışdır. Kəlam elminə dair mə- 
sələlərdə Həsən Basrini ustadı hesab etmiş- 
dir. Təsəvvüfə dair “Qutül-qülub fi müa- 

il-məhbub” (“Məhbub ilə rabitədə 
qəlblərin qidası”) əsəri Sührəvərdi, Şazili və 
b.-nın fikirlərinin formalaşmasında mühüm: 
roloynamış, Qəzzalinin "İhyaəl-ülum” əsəri 
üçün başlıca mənbə olmuşdur. 
ƏBU TALİB TƏBRİZİ (?, Təbriz – 7, 
1605, Təbriz) — Azərb. şairi, təbib. Ta- 
ninmiş ailədə dünyaya gəlmişdir. Qəzvində 
təbabəti öyrənmiş, orada tibb məntəqəsi 
açmışdır. Şeir məclisləri də təşkil etmi, 
Qısa müddətdə 1 Şah Abbasın sarayına 
daxil olmuş, 1590 ildə onun göstərişi ilə 
Heydər Mirzə ilə birlikdə İstanbula səfər 

etmişdir. III Sultan Muradla görüşmüş, 
Səfəvi dövlətinə qayıtmamışdır. Bir müd- 
dətsonra Osmanli tabeliyində olan Təbrizə 
getmiş, orada Səfəvi hakimiyyətinə qarşı 
olduğunu bildirmişdir. 1603 ildə Təbriz 
azad olunduqdan sonra şahın əmri ilə öl- 
dürülmüşdür. 

Ə.TİT, "Talib" təxəllüsü ilə şeirlər yaz- 
mışdır. Yalnız Əvhədi Bəlyaninin (1566– 
1621) “Ərəfat ül-aşiqin” əsərində və Nazim 
Təbrizinin “Təzkirə”sində şeirlərindən bəzi 
nümunələr dövrümüzədək gəlib çatmışdır. 
Əvhədi Qəzvində onunla görüşdüyünü bil- 
dirmişdir. 
ƏBU TALİB BƏY (7-7) - dövlət xadimi 
(17 əsr). Nəsirəddin Tusinin nəslindəndir. 
Atası Hatəm bəy Ordubadinin ölümündən 

(1610) sonra onun yerinə Səfəvilər sara- 
yının vəziri təyin edilmişdi. Mənbələrin 
verdiyi məlumata görə istedadlı şair kimi 
də tanınmışdır, 
ƏBU TARTUR FOSFORİT YATAĞI - 
Misirdə, Daxlə vahəsində fosforit yatağı. 

sərkərdələri Məhəmməd ibn Humeyd 
Tusini, Əbu Səid Məhəmməd ibn Yusifi, 
Məhəmməd ibn i, eləcə də Azərb, 
hakimlərindən Xalid ibn Yəzidi mədh et- 
miş, Xəlifə Mötəsimə və Afşinə məd- 
hiyyəsində Babəklə döyüşdən söz açmışdır. 
Həmin vaxtlarda Агәгб.-да olması barədə 
mülahizələr var, Ömrünün sonuna yaxın 
Mosula getmiş, ölümünə qədər şəhərin poçt 
rəisi işləmişdir. Şeirlərində ənənəvilik güc- 
lü olduğuna, mürəkkəb ifadə və təsvir 
vasitələrindən, eləcə də nadir hallarda iş- 

lənən sözlərdən istifadə etdiyinə görə Ə.T. 
ümumi oxucu kütləsinin diqqətindən kə- 
narda qalmış, çox zaman ədiblər tərəfindən 
də qəbul edilməmişdir. Divanına daxil olan 
şeirlərin əksəriyyəti mədhlərdən, az hissəsi 
isə mərsiyə, fəxriyyə, həcv və zühdiy- 
yatdan ibarətdir. Divanı dəfələrlə çap 
edilmişdir (Beyrut, 1889: Bombey, 1856, 
Qahirə, 1941, 1942, 1957, Dəməşq, 1967), 
“əl-Həmasət: əl-Kübra” (yaxud “əl-Hə- 
masə”), “əl-Həmasət əs-Suğra” (yaxud "əl- 
Vəhşiy- yat”), “Fuhul əş-şüəra”, “əl-İxtiyar 
əl-qəbail əl-əkbər”, “əl-İxtiyar əl-qəbail əl- 
əsğər” və s. şeir antologiyaları var. 465 
şairin şeirlərini əhatə edən “əl-Həmasə” 
təqr. 37 dəfə, o cümlədən Xətib Təbrizi 
tərəfindən şərh olunmuş, ilk dəfə Kəlkətədə 
nəşr edilmişdir (1856). Ə.T. ərəb şairləri 
Mütənəbbi, Məərri və b.-nın yaradıcılığına 
güclü təsir göstərmişdir. 
ƏBU ÜBEYDƏ ( 5 şil), Əmir ibn 
Abdullah ibn əl-Cərrah (təqr. 
583, Məkkə – 639, Əmvas) – ərəb sər- 
kərdəsi, Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın 

Azərb.-da Z.Bünyadov, R.Əliyev məlumat 
vermişlər. "Munisnamə” ayrı-ayrı mövzu- 
larda bir neçə hökmdarın adına yazılmış 
topludur. və “Munisnamə”, “Sənəm və 
Əcəm", “Əlfiyyə və Səlfiyyə” kitabına 
tənqid, “Rahətüssüdür", “Nüshətül-məcn- 
liz", “Mənsur və Mərcan"dan ibarətdir. 
Əsərlərini Məhəmməd Cahan Pəhləvana, 
Nüsrətəddin Qızıl Arslana və Əbubəkr ibn 

Məhəmmədə təqdim etməsi faktı Ə.-in 12 
əsrdə yaşadığını, Xaqani və Nizamini müa- 
siri olduğunu təsdiqləyir. 

Ə, qədim Şərq və Qərb fəlsəfəsi ilə, 
qonşu ölkələrdə baş verən bir sıra ictimai- 

siyasi hadisələrlə yaxından tanış idi, “Us- 
tad” ləqəbi alması müəllimlik fəaliyyəti 
ilə bağlı olmuşdur. Ə. “Munisnamə”də 
Azərb, xalq yaradıcılığından, xüsusilə mə- 
həbbət dastanlarından orifinal şəkildə bəh- 
rələnmişdir. Topluya daxil olan əsərlərdə: 
əxlaqi-didaktik fikir başlıca yer tutur. Әһ- 
valatlar müxtəlif ölkələrin həyatı ilə bağ- 
lidir. Süfetlərdə tarixilik və rəvayətçilik 
vəhdət təşkil edir. “Munisnamə”Yə daxil 
olan bütün əsərləri birləşdirən ana xətt 

insan tərbiyəsi problemidir. 
ƏBUDÜLƏFİLƏR, Düləfilər -10 
əsrin sonu — 11 əsrin 60-cı illərinədək 
Naxçıvanda hakim nəsil. Ə. adına ilk dəfə 
9-10 əsr ərəb müəlliflərinin (əl-Bəlazuri, 
ət-Təbəri, İbn ən-Nədim və b.) əsərlərində 
təsadüf olunur, Məlumatlara əsasən, 9 
əsrdə Ərəb xilafəti qoşununa başçılıq edən 
sərkərdələrdən biri əl-Qasim ibn İsa əl-İcli 
Əbu Düləf olmuşdur. O, Abbasilərin ha- 
kimiyyəti dövründə (9 əsrin birinci rü- 

189, 



ӘВЈӘТА 

Əbu-Simbel. Böyük məbədin fasadı. 

bünədək) Xilafətin şm. vil.-lərinə köçüb bu 

yerlərdə məskunlaşmış ərəb nəsillərindən 

idi, Ət-Təbəri “Əbu Düləfin başçılığı al- 

tinda olan könüllülər”in Babəkə qarşı vu- 

ruşan ərəblərə qoşulub Bəzz qalasının 
alınmasında iştirakı haqqında məlumat 

verir, Ә. nəsli 825-898 illərdə Həmədanla 

İsfahan arasında yerləşən və iqamətgahı 
Kərəc olan yerlərə sahib idi, 9 əsrin so- 

nunda Sacilərə (898-941) tabe olmuşlar, 
982 ildə Qoğtən əmiri adlandırılan Əbu 

Düləf Şəddadi 
о. 

rə məxsus Naxçıvanı və 
ələ keçirmişdir. 

983 ildə Əbu Düləf erməni Arfsru- 
nilərin iqamətgahı Vaspurakan vil.-nə hü- 

etdi, 987-98 illərdə onun qoşununu 
iyyətə uğradan Əbi/-Hecanın ölü- 

mündən sonra Naxçıvan və Dəbildə (Dvin- 

də) yenidən möhkəmləndi, mənbənin (Aso- 
zik) verdiyi məlumafa görə, erməni hakimi 
Sumbatla “sazişə girib dinc yaşamaq 

lə” imzaladı. 10 əsrin son 

illərində Şəddadi hökmdarı Arranşah 1 Fəzl 
bn Məhəmməd (985-1031) müstəqilliyə 

ı bir çox mülklərini – Xaçını, Go- 
niki və s.-ni, o cümlədən Naxçıvanı 

İdadilər dövlətinin tərkibinə qatdı, Də- 
bili və ətrafdakı erməni vil.-lərini tutdu. Ə, 
Şəddadilərə v ödəməklə yanaşı, onların 
pullarını istifadə etmiş, cümə xütbələrində 
özlərindən əvvəl süzerenlərinin adlarını 

çək ər, 1018-21 illərdə Arrana yürüş 

edən oğuzların Naxçıvana (sonra Dəbilə) 

hücumu zamanı yerli hakimin Ə.-dən 
olduğu şübhəsizdir. 1029 ildə Rəvvadi 
hökmdarı Vahsudanın icazəsi ilə oğuzlar 
Azərb.-ın c.-unda məskən saldılar və ba- 
rışığı. pozaraq Marağa, Urmiya və digər 
şəhərlərə hücum etdilər. Qətran Təbrizinin 

ilə mədh edilməsinə baxmayaraq, həmin 
o, dövrdə Şəddadilər döv- lətinin tərkibində 
olan Naxçıvanin əmiri olmuşdur. Mən- 
bələrdə Ə.-in Rəvvadilər və digərləri ilə 
qohumluqları haqqında məlumat var, 1054/ 
55 ildə səlcuq sultanı Toğrulun Azərb.-a 
yürüşü zamanı Naxçıvan da hücuma məruz 

qalmışdır. 
1063 ildə səlcuq sultanı Alp Arslan 

(1063-72) Azərb.-da Səlcuqilərin vassalı 
olan mülk sahibləri üzərində təsir gücünü 

artırmaq üçün Cənubi Qafqaza yürüş etdi. 
İbn əl-Əsirin (13 əsr) yazdığına görə, sultan 
Naxçıvanda iki qalanı (Sürməli və Qara- 
bağı) tutmuş və Naxçıvan əmirinin sərən- 

camına vermişdi. Bu məlumatda yerli əmi- 
rin adı çəkilməsə də, tədqiqatçıların fik- 

rincə, Səlkuqilər Ə.-i hakimiyyətdən uzaq- 
laşdıraraq, Naxçıvana səlcuqlardan əmir 
təyin etmişlər. 
ƏBUƏTA - 1) Şur ailəsinə daxil olan 

kiçik formalı muğam. Hicaz, Caharbağ, 
Seyahi və Səlmək şöbələrindən ibarət- 
dir. Müasir muğam praktikasında nadir 
hallarda istifadə olunur, 2) Muğam şöbəsi. 

Şur və Nəva dəstgahlarında istifadə edil- 

mişdir, 

ƏBUKİR VURUŞMASI (1798) — Napo- 

leonun Misir səfəri (1798-1801) zamanı 
Misirdə, Nil çayının Aralıq dənizinə 
töküldüyü yerdə — Əbukir burunda av- 
qustun 1-2-də B.Britaniya (14 gəmi: kontr- 
adm. H.Nelsonun komandanlığı altında) ilə 

Fransa (17 gəmi: vitse-adm. F.Bryuesin 
komandanlığı ilə) eskadraları arasında baş 
vermişdir. Qəfil hücumları, ekipa)ın əla 

təlim keçməsi, komandanlığın cəsarətli 
hərbi əməliyyatları sayəsində ingilis donan- 
masi qələbə qazandı. ƏN. nəticəsində 1 Ма- 
poleonun Misirdəki 30 minlik ordusunun 
Fransa ilə əlaqəsi kəsildi: bu, ingilislərə 

1801 ildə İsgəndəriyyə yaxınlığında qəti 
qələbə mağa imkan verdi, 
ƏBU-SİMBEL - Misirin c.-unda, Nubi. 
yada, Nil çayının q. sahilində, Asuanın 280 
iimzliyində ərazi, E.ə, 13 əsrin birinci 
папа aid 2 qaya məbədi kompleksi, Allah 

Amon-Raya ithaf olunmuş Böyük məbədin 
pilonabənzər fasadı firon ИП Ramsesin dur- 
müş vəziyyətdə 4 nəhəng heykəli (qum. 
daşı, hünd. 20 m) ilə bölünmüşdür, in- 
teryerdə 2 hipostil, firon və allahların hey. 

kəlləri olan səcdəgah, həyət, ibadərgahlar, 
divarlarda rənglənmiş relyeflər var, Il Ram 

ses (hünd. təqr. 10 m) və çariça Nefertarinin 

heykəlləri olan, ilahə Xatxora ithaf edilmiş 
Kiçik məbəd şm. tərəfdədir. 1964-67 illər. 
də yeni Asuan bəndinin inşası ilə əlaqədar: 
hər iki məbəd hissə-hissə mişarlanmış və: 
62-т yuxarı axın boyunca köçürülmüşdür. 
Ə.S. Ümumdünya irsi siyahısına daxil edil-- 
mişdir. 
ƏBUSİR - Qahirədən (Misir) 25 / c.-q.- 
də, Nil çayının sol sahilində e.ə. 3-cü 
minilliyin ortaları — 1-ci minilliyin оиа- 

larına aid Qədim Misir nekropolu (Memfis 
nekropollarından biri). 1898-1908 illərdə 
alman arxeoloqu L.Borxardt, 1960-cı il- 
lərdən çex ekspedisiyası (M.Verner, L.Ba- 

reş) və b, tərəfindən tədqiq olunmuşdur. У. 
sülalə fironlarının piramida kompleksləri (o: 
cümlədən fironun arvadı Xentkausun pira- 
midası, piramidayanı məbədlərdə papirus 
arxivləri aşkar edilmişdir), həmçinin hey- 
kəlləri, divar rəsmləri və relyefləri olan 
mastabalar, V sülalənin çarı Userkafın Gü- 

nəş məbədi, Son Çarlıq dövrünə aid şaxta 

sərdabaları (o cümlədən XXVI sülalənin 
məmurlarından birinin qarət olunmamış 
sərdabası: naxışlı sarkofaq, qablar, mebel 
vəs.) aşkar edilmişdir. 
ƏBUS-SAC Divdad ibn əd-Divdast (2- 

879) – Abbasilər xilafətinin sərkərdələ- 
rindən biri. Sacilər sülaləsinin banisi. Mən- 
şəcə türkdür. Xəlifə qoşunlar tərkibində 
837 ildə Babək, 839 ildə isə Azərb.-da 

Xilafətə qarşı çıxmış Minkicəvr əl-Fərqani 
və Təbəristanda üsyan etmiş Məzyarla 
aparılan döyüşlərdə iştirak etmişdir. Ə.-S. 
865 ilədək Məkkə yolunun rəisi olmuşdur. 

Xəlifəlik uğrunda Müstəin (862-866) və 
Mütəzz 1866-869) arasında gedən müba- 
rizədə Mütəzzi müdafiə etmiş, Müstəinin 
qoşunlarını üç dəfə məğlubiyyətə uğrat- 
mışdı. 866 ildə Kufəyə hakim təyin edilən 
Ə.-S. yenidən Məkkə yolunun rəisi və- 
zifəsinə qaytarılmışdı, 868 ildə xəlifə Mü- 
təzz Ә.-5.-: Hələbin və Bizansla sərhəd 
r-nlarının hakimi təyin etmişdi. Ə.-S. 870- 

874 illərdə Ərminiyyədə üsyan qaldırmış 
Əhməd ibn Şeyx və b, mütəqəlliblərlə 
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Əbusir piramida kompleksləri. 

mübarizə aparmışdır. 874 ildə zincilərə 
məğlub olan Ə.-S. vəzifədən götürülmüş- 
dür, 
ƏBUZƏR - İranın Ərdəbil ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Ətraf bölgəsinin 
Gorayim kəndistanında, Ərdəbil ş.-ndən 

20 imc.-q.-də yerləşir. 
ƏBÜL-ABBAS əl-ƏMA (uzləll şil 
gezl), Saib ibn Fərrux Əbül- 
Abbas əl-Əma (? — təqr. 757) — 

Azərb. əsilli ərəb şairi. Həyatı haqqında 
məlumat çox azdır. Ərəb filoloqu və tarix- 

çisi İbn Quteybə (9 əsr) onun azərb. oldu- 
фили qeyd etmişdir. Ә.-А. əl-Ə-nın Mə- 
dinədə doğulduğu ehtimal olunur, Öm- 
rünün əsas hissəsini Məkkədə yaşamışdır. 

Abdullah ibn Zübeyr Hicazı tutduqdan 
sonra onu Taif ş.-nə sürgün etdirmişdir. 
Yaradıcılığı, əsasən, Əməvilərə mədhiy- 
yələrdən və onların siyasi rəqibi olan Zü- 
beyrilərə һәсујәгдәп ibarətdir. Şeirlərinin 
yalnız cüzi bir hissəsi dövrümüzədək gəlib 
çatmışdır. Əldə olan mədh və həcvləri sırf 
siyasi xarakter daşıyır, Ərəb şairi Ömər ibn 
Əbu Rəbiə (644-712) ilə qarşılıqlı həcvləri 
onun poetik istedadını qiymətləndirmək 
cəhətdən mühüm mənbədir. 

Əd: Mahmudov M. Ərəbcə yazmış azər- 
haycanlı фак və ədiblər. B., 2006, 
ƏBÜL-ABBAS ƏS-SƏFFAH (ləli sil 
136) (təqr, 724-754) – Abbasi xəlifəsi 
1750-7541. Əməyilərə qarşı Əbu Müslimin 
üsyanı nəticəsində hakimiyyətə gəlmişdir. 
Böyük Zab çayı yaxınlığında Əməvi qo- 

şunlarını tam məğlubiyyətə uğratdıqdan 
(750, yanvar) sonra Əməvilər sülaləsinin 
bütün üzvlərini məhv etmiş, Əbu Müslim 
üsyanında Abbasilərlə ittifaqda olan Ə/ə- 
vilərin qiyamını yatırmışdır. 

ƏBÜLBƏRƏKAT (-4S ili Ы), Əbül- 
bərəkat Əvhədüz-zaman Hibə- 
tullah ibn Əli ibn Məlka əl- 
Bağdadi (? - təqr. 1152) - filosof və 
təbib. Həyatı haqqında məlumat azdır. 
Yəhudi ailəsində dünyaya gəlmişdir. Müx- 
təlif mənbələrdə Əvhədüz-zaman, Sey- 
yidül-hükəma, Feyləsufül-əvan kimi lə- 
qəblərlə xatırlanır. Bağdad mühitində ye- 
tişən Ə.-ın müəllimlərindən yalnız Əbül- 

Həsən Səid ibn Hibətullahın adı çəkilir. Bir 
neçə hökmdar və əmirin yanında çalışan Ə. 

islam dinini qəbul etdikdən sonra xəlifə 
Müktəfi-Liəmrillaha (1136-60) xidmət 
etmiş və onun təklifi ilə “Məqalə fil-əql” 
risaləsini yazmışdır. Başda Plaron və 
Aristotel olmaqla İbn Sina, Yəhya ən-Nəvi 
və Əbu Bəkr ər-Razinin fikirlərindən 
faydalanmış, öz görüşlərini ən məşhur əsəri 

olan “Əl-Kitabül-mötəbər fil-hikmət”də 
("Hikmətə dair mötəbər (yaxud düşüncə- 
lərdən ibarət) kitab”) sistemləşdirmişdir. 
Əsər üç hissədən ibarətdir: 1) məntiq: 

2) təbiyyat və psixologiya, 3) ilahiyyat. Ə. 
kitabın quruluşunu İbn Sinanın "əş-Şəfa” 

əsərindən götürmüşdür. Müəllif əsərdə 
“yarlıq kitabi” ("səhifətül-vücud”), yaxud 
həqiqətin əsl mənbəyi hesab etdiyi və 
“varlıq nüsxəsi" ("nüsxətül-vücud”) ad- 
landırdığı “nəsnələr dünyası"nı incələdiyini 
bildirir. Filosofa görə, varlıq içində nöqsan 

olmayan bir kitab, Allahın varlıq haq- 
qındakı elmi isə “ümmül-kitab”dır ("kita- 
bin anası”). Varlıq kitabını yazan Allahdır. 
və bu kitabı oxumaq “bəsirət sahibləri” 
üçün hər hansı bir filosofun kitabını oxu- 
maqdan daha sadə və faydalıdır. 

Ə. məntiq sahəsində məşşai ənənəyə 
sadiq qalmış, məntiqin yalnız istilahları 

("ləfzlər”) deyil, anlayışları öyrəndiyini 
bildirməklə məşşai ənənəsindən ayrılmış- 
dir, İnsanın bilgi əldə etməsində ilkin 
bilgilərin (təriflərin) rolunu xüsusi vurğu. 
lamiş, Aristotel və müsəlman məntiqçilə- 
rindən fərqli bir yanaşma ilə tərifin növ- 

lərini bilginin dəyəri baxımından hədd, 
rəsm və təmsil olaraq sıralandırmışdır. 
Hədd bilinməsi istənilən şeyi özünə aid 
(zati) xüsusiyyətləri ilə ifadə edən tərifdir. 
Rəsmdə isə keçici xüsusiyyətlər əks olunur. 

Bu baxımdan insanı “düşünən canlı” kimi 
tanidan tərif hədd, “oxuyub-yazan canlı” 

kimi tantdan tərif isə rəsmdir. Təmsil (ana- 
logiya) bir şeyi öz bənzərləri, bir bütövü 
ayrı-ayrı hissələri, yaxud bir mücərrəd 
məfhumu konkret şeylərlə tanıtma meto- 

dudur. Təmsil epistemololi dəyəri baxı- 
mından digər iki növdən sonra gəlsə də, 

xüsusilə təhsildə faydalı metodlardan bi- 
ridir, 

Ə, öz natırfəlsəfəsində cismin ən baş- 
Tlca xüsusiyyətinin hərəkət olması üzərində 
təmərküzləşən aristotelçi görüşləri qəbul 
etmiş, hərəkətin növləri mövzusunda məş- 
şailərin izi ilə getsə də, məkan və zaman 
anlayışlarında onlardan ayrılmışdır. Məş- 
şailərin “hərəkət olmadığı halda zaman da 
yoxdur” ideyasını rədd edən Ə. zamanın 
hərəkətdən öncə gəldiyini bildirərək, aris- 
totelçilərin öz görüşlərini isbatlamaq üçün 
“Əshabi-kəhf” hadisəsini dəlil gətirmələ- 

rinə qarşı çıxmış, mağarada yatanların yuxu 

vəziyyətində hərəkətsiz olduğu üçün za- 

manı yaşamadığını deyil, zamanın onlarin 
şüurunda olmadığını göstərmişdir. Filosof 

İbn Sinanın zamanı cismin bir ərəzi (alsı- 

densiyası) kimi qiymətləndirməsini yanlış 
hesab etmişdir. Belə ki, insan zehni zamanı 

cisimdə, yaxud varlıqda deyil, varlığı zu- 
munda qavrayır. Ә.-а görə, mütləq zaman 
anlayışına sahib ola bilən insan keçmişin, 

indinin və gələcəyin şüuruna yiyələnir. Bu 
halda zamanı həm zehni, həm də ontoloyi 

bir gerçəklik kimi göstərən Ə.-ın fikrincə, 
zaman hərəkətin deyil, varlığın ölçüsüdür 
və buna görə, var olan hər şey zamana 
tabedir. Hətta Tanrı da zamandan xaric 
deyil. Bu səbəbdən də zamanın başlanğıcı 
olmadığı kimi sonu da yoxdur. 

Ə. psixologiyaya dair məsələlərdə İbn 
Sinada olduğu kimi, can mövzusunu "Tə- 
biyyat” bölməsində araşdıraraq, Platonun 
nəbati, heyvani və düşünən can təsnifini 
qəbul etmişdir. O, can haqqında həm 
Aristotelin “bədənin bir funksiyası”, həm 
də Platonun “bədəni hərəkət etdirən sadə 
bir cövhər” tərifini natamam hesab etmiş- 
dir. Filosofun fikrincə, bu təriflər canı 
"mən"dənaayn, sırf maddi, yaxud mücərrəd 
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varlıq kimi göstərir. Сап bədənə daxil oları 
potensiya olub, qeyri-maddidir, bu poten- 
siya bədəndə müxtəlif davranış və һәгә- 
kətləri yaradır, Can öz-özlüyündə ayrı-ayrı 
potensial qüvvələrə malik deyil: tək, tam və: 
bölünməz olan can və onun "idrak alətləri” 
vardır. Can qeyri-cismani ağıldır və o, bə- 
dənlə birlikdə mövcuddur. Bütün planet- 
lərin və ulduzların səmavi canları möv- 

сиддиг, 
Ə. "Əl-Kitabül-mötəbər”in “İlahiyyat” 

hissəsinin əvvəlində öz epistemologiyasını 
və bu baxımdan məşşailərlə başlıca fikir 
ayrılıqlarını ortaya qoyur. Ona görə, idrak 

əlməsi subyekt və 

allaşır, Farabidə olduğu kimi, Ə. da 
bilgilərin təsnifini maddi varlıqlar haq- 
qında, məhfumlar haqqında, sözlər və 
mənalar. haqqında bilgilər (" 
vəl-kinayat”) şəklində verir. Ә.-а görə, 

varlıq idrakdan öncə gəlir. Bəzi şeylərin 
insanların bir qismi, yaxud əksəriyyəti tə- 
rəfindən dərk edilməməsi onların yoxlu- 
ğuna dəlalət etmir, Çünki “idrak varlığın 
şərti deyil, varlıq idrakın şərtidir”. Bununla 

filosof konseptualist bir yanaşma 
ilə zehni varlıqların (məhfumlar və for- 
malar) idrak edənlər tərəfindən fərqli şə- 

kildə qəbul olunduğunu da göstərmişdir. 
işlarını fərqli Vücud" və “mövcud 

mənalarda işlətmiş, zehnin heç bir xarici 
təcrübədən asılı olmadan açıq-aydın qav- 
radığı mütləq varlığa vücud, duyğularlu 
dərk edilən xarici varlığa isə mövcud adını 
vermişdir. İbn Sina, Siilrəvərdi və Dekart 
kimi Ə. da insanın varlığı dərk etməsinin 
çıxış nöqtəsi kimi öz “mən”ini qavramağı 
ön plana çəkirdi, Şeylərin öz mövcudiy- 
yətlərini Tanrının varlığından. aldıqları 
üçün ərəz və məcazi varlıq olduqlarını 
bildirməklə vəlidəri-yücud fəlsəfəsinə ya- 
xınlaşırdı. Ə.-in sifətlərlə (ilahi atributlar) 
bağlı görüşlərində əşərilərin (bax Əşəriy- 

)), xüsusilə Cüveyni və Qazzalinin təsiri 
hiss olunur. 

İslam tarixində özünəməxsus yeri olan 
Əlin fəlsəfi sistemindən başda Fəxrəddin 

azi olmaqla, Nasirəddin Tusi, Şeyx Şərif 
i, Cəlaləddin Dəvvani və b, fayda- 

ƏBÜLÇƏP muğam bölməsi. Bayatı- 
Şiraz dəstgahında Bayatı-İsfahandan sonra 
ifa olur 
ƏBÜL-ƏLA əl-MƏƏRRİ - bax Məərri 
ƏBÜL-ƏSVAR ŞAVUR,1 Şayur (7- 
19.11.1067, Gəncə) — Şəddadi hökmdarı 
11049-67). 7 Fəzl ibn Məhəmmədin oğ- 
ludur, 1022-49 illərdə Dəbil əmiri ol- 
müşdur, Z.-Ə.Ş, gürcülər və onlarla itti- 
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a. 
aparmışdır. Şəddadilər dövlətinin qüvvət- 
lənməsindən ehtiyatlanan və Cəfərilərin 
idarə etdiyi 7ifis əmirliyini tutmağa çalışan 
gürcü çarı IV Baqrat alanlarla ittifaq bağ: 
Tamış, 1062 ildə alanların Dəryal keçidini 
aşıb Azərb.-a hücum etməsinə şərait ya- 
ratmışdı. Bu zaman Ə.-Ə.Ş. Gəncənin mü- 
dafiəsini gücləndirmək məqsədilə şəhər: 
ətrafinı qala divarları möhkəmləndirmiş və: 
xəndəklər qazdırmış, 1063 ildə məşhur 
dəmir darvazanı düzəltdirmişdi (hazırda bir 
tayı Gürc.-ın Gelati monastırında saxlanılır, 
usta İbrahim Osmun oğlu). Şəddadilər 
Dəbili əldən verməmək, habelə onlardan 
asılı olan Ani əmirliyini müdafiə etmək 

üçün ermənilərə və onların müttəfiqi Bi- 
zansa qarşı da uğurla mübarizə aparmışlar. 

1054 ildə / Toğrulun Gəncəyə hücumu: 

zamanı Ə.-Ə.Ş. səlcuqlara müqavimətsiz 
tabe olmuş və onlardan vassal asılılığını 
qəbul etmişdi, Bizansa və onların təhriki ilə 

tez-tez Azərb. torpaqlarına hücum edən er- 

məni-gürcü qoşunlarına qarşı birgə müba- 
rizə aparmaq barədə razılığa gəlmişdilər. 
1067 ildə Ə.-Ə.Ş.-un ölümündən sonra 

Şəddadilər sülaləsi xeyli zəiflədi. 
ƏBÜL-ƏTAHİYƏ (Zalal sl), Əbu 
İshaq İsmail ibn əl-Qasim 
(748, Kufə — 825, Bağdad) – ərəb şairi. 

Xəlifələr Mehdi, Hadi və Harun ər-Rəşidin 

nna yaxın olmuş, onlara mədhiyyələr 
yazmışdır. Şairlərdən Valibə ibn Hübab və 

Əbu Nüvasla dostluq etmişdir. Əvvəllər 

eyş-işrətli həyatı ilə məşhur olsa da, nakam 

məhəbbət müu ından sonra asketik hə- 

yat sürmüşdür. Ərəb ədəbiyyatında fəlsəfi 
şeirin ilk nümayəndəsidir. Yaradıcılığının 
böyük qismi asketik məzmunludur, digər 
hissəsi həcv, mədhiyyə, əxlaqi-didaktik 
və s, xarakterli mənzumələrdən ibarətdir. 

Şeirləri xalq danışıq dilinə yaxındır, mü- 
rəkkəb ifadə və təsvir vasitələrindən isti- 
fadə etməmişdir. Müssiri, musiqişünas 
İbrahim əl-Mövsili onun şeirlərinə musiqi 
bəstələmişdir. Şeirlərinin bir hissəsi ilk 

пуаг əz-zahiyyə fi divani Əbil- 
"adı altında çap olunmuşdur (Bey- 

886). 

ƏBÜL-FƏRƏC (z All sl), Qriqori 
İoann Bar Ebrey (lbn əl-İbri, 
1226, Malatya — 30.6.1286, Marağa) — 
Suriya alimi, yazıçı, tarixçi, filosof və 
həkim, Tibb, astronomiya, fəlsəfə, tarix, 

ilahiyyat və s.-ə aid əsərlərin müəllifidir. 
Zəngin ədəbi irsi var. Əsərlərini Suriya və 
ərəb dillərində yazmışdır, Şərq ölkələrində 
yaşayan Suriya monofizitlərinin yepiskopu 
(marfiyan) seçilən Ə..F. müxtəlif yaşayış 
məntəqələrində, o cümlədən Marağa və 

munlu ə və yumoristik h 
lərdən, hikmətli sözlərdən ) 

rəzmşah Cəlaləddinin Cənubi Qafqazı 
etməsi, monqol hücumları və s. barədə: 
ətraflı bəhs olunur. Elxanilər dövrü haq- 
qındakı məlumatlar zənginliyi və dəqiqliyi 

ƏBÜL-FƏRƏC İSFAHANİ (с. yi 
1), Əli ibn Hüseyn әј 

Qureyşi (897, İsfahan — 967, Bağdad) - 
ərəb şairi, alim. Bağdadda İbn Dureyd, 
Əbu Bəkr Ənbari, Əbu Bəkr Suli, Cəfər ibn: 
Qudama, İbn Cərir Təbəri kimi alimlərdən 
dərs almışdır. Bəsrə, Küfə, Əhvaz, Ап- 

takya və s, şəhərlərə səyahət etmişdir. 

Divanından ümumilikdə 172 beyti əhatə 
edən 25 şeir parçası qalmışdır. Ə--F.İ, 
yenilikçi şair olmuş, əsasən, İbn Mütəzdən 
təsirlənmişdir. Klassik ənənələrdən: 
olaraq, şeirləri müqəddiməsiz başlayır, Dili 
sadə və anlaşıqlıdır. Mövzuları adi həyat- 
dan götümüşdür. Çox kəskin һәсмјәг yaz- 

an əsəri olduğu bildirilsə: 
də, dördü dövrümüzədək gəlib çatmışdı 

-. (1894, Beyrut) у 

“Ədəb ül-qürəba” (1972, Beyrut). 20 cild- 
lik “Kitab əl-Əğani” kitabında 6 əsrdən 10 
əsrin əvvəllərinə qədərki ərəb malını və şeir: 
nümunələri, hadisə və rəvayətlər, bir sıra: 
şair, bəstəkar və müğənnilərin ətraflı tər- 
cümeyi-halı verilmişdir. Əsər dəfələrlə 

nəşr olunmuşdur (Bulaq, 1868: Leyden, 
1888: Qahirə, 1905: Beyrut, 1955-64 və 
5.). Cəfər ibn Əbu Talibin öldürülmə- 
sindən (629) Abbasi xəlifəsi Müqtədir 
Billahın (908-932) dövrünə qədərki əhli- 
beyt şəhidlərinin tərcümeyi-hallarını və 
öldürülmə tarixlərini əhatə edən “Məqatil 
üt-talibin” (926) əsəri Tehranda (1889), 
Bombeydə (1893), Nəcəfdə (1934) və 
Qahirədə (1949) çap edilmişdir. 
ƏBÜLFƏT BƏY CAVANŞİR (7-7) — 
Azadciran hakimi (19 əsrin birinci 

yoru, Səhnə fəaliyyətinə 
a başlamışdır. Milli teatr 

uğrunda fəal mübarizlərdən olan Ә.У. 
“Nicat” cəmiyyəti nəzdindəki teatr truppa- 
sında C.Zeynalov, Н. Ərəblinski, M.A.Əli- 
yev, S.Ruhul ilə birgə çıxış etmişdir. 
Gavə (“Dəmirçi Gavə", Ş.Sami), Abdulla, 
Murtuzaqulu xan ("Dağılan tifaq”, “Ağa 
Məhəmməd şah Qaçar”, Ə.Haqverdiyev), 
Cahangir bəy ("Müsibəti-Fəxrəddin", N.Və- 
zirov), Xəlil (“Hacı Qara”, M.F.Axund- 
zadə), Həsən (“Əl-mənsur”, Н.Неупе), 
Ədhəm xan və Heydər xan, Niyaz bəy 
("Nadir şah”, “Dilin bəlası”, N.Nərima- 
nov), Dobçinski (“Müfəttiş”, N.Qoqol), 
Maksimilian (“Qaçaqlar", F.Şiller) ən yaxşı 
rollarındandır. Ə.V. “Müsəlman artistləri 
ittifaqı"nın təşkilində (1917, Bakı) ya- 

xından iştirak etmişdir. 1913 ildə Tiflis 
Azərb. teatrında ra tamaşaların (“Və- 

tən”, “Akif bəy”, Namiq Kamal) qurulu- 
şunu vermişdir. 
ƏBÜL-FƏZL (1551-1602) — Hindistan 
salnaməçisi və filosofu, Əkbər Cəlaləd- 
dinin vəziri, müşaviri və dostu, Bir çox din 
və məzhəblərlə tanış olan Ə.-F. Əkbərə dini 
dözümlülük siyasətini aşılayır, onun xarici 
dövlətlərlə bütün diplomatik yazışmalarını 
aparırdı. Atasına təsirinin güclənməsindən 
ehtiyatlanan Əkbərin oğlu Cahangirin əmri 
ilə öldürülmüşdür. Ə.-F. fars dilində Ək- 
bərin hakimiyyətindən bəhs edən “Əkbər- 
namə" adlı böyük salnamənin müəllifidir. 
Ə-F.-in diplomatik məktublar toplusu olan 
“İnşayi-Əbül-Fəzl” əsəri də saxlanmışdır. 
Onun üslubu öz dövrü üçün nümunəvi 
sayılırdı. 

ƏBÜL-FİDA (21: sl) İmadəddin 
əl-Məlik əl-Müəyyəd İsmayil 
ibn Əli əl-Əyyubi (1273, Dəməşq - 
27.10.1331, Həma) – ərəb tarixçisi, coğ- 
rafiyaşünas. Əyyubilər nəslindən olan 
Ə.F. bir çox hərbi səfərdə iştirak etmiş və 
nəhayət, 1320 ildən ata mülkü olan Həma 

ş-nin əmiri olmuşdu. Ə.-F.-nın qələmə 
aldığı, ən qədim dövrdən 1329 ilə qədərki 
hadisələrin təsvir olunduğu 5 cilddən ibarət 
“Müxtəsər tarix əl-bəşər” (“Bəşəriyyətin 
müxtəsər tarixi”) əsəri би əl-Əsirin 12 
cildlik “Əl-Kamil fi-t-tarix”inin (“Mükəm- 
məl tarix”) şərhidir. Əsərin 4-cü cildində 
Cəlaləddin Mənqburnunun dövründə baş 

vÜL-HECA Məhəmməd ibn Hüseyn 
(2— 988) — Rəvvadi hökmdarı (981, başqa 
məlumata görə 983/84 — 9881. Əhər hakimi 
(952 ildən) olan Ə.-H. Salari hökmdarı 
Mərzbandan (942-981 asılı olmuş, Salari 
İbrahimə qalib gələrək Rənadilər dövlə- 
tinin əsasını qoymuşdur. 987 ildə Ər- 
miniyyəyə hücum edən Ə.-H. Dəbil (Dvin) 
ş--ni tutmuşdur. Xoy və Urmiya feodal- 
larını da özünə tabe edən Ə.-H. Azərb.-ın 
€. torpaqlarının çox hissəsini hakimiyyəti 
altında birləşdirmişdi. 
ƏBÜLHƏSƏN (Əbülhəsən Əbülbaba oğlu 
Ələkbərzadə: mart 1906, keçmiş Şamaxı 
qəzasının Basqal k. — 21.5.1986, Bakı, 
Basqal k.-ndə dəfn olunmuşdur) — Azərb, 
yazıçısı. Azərb. – 

SSR xalq yazıçısı 

(1979). 1925 ildə 
Bakı darülmüəlli- 
mini bitirmiş və 
1927 ilədək Dər- 
bənd Pedaqoli Tex- 
nikumunda dərs 
demişdir. İlk yara- 
diciliq nümunələri 
(oçerk, məqalə və 

5.) “Maarif yolu” јитаһпда və “Dağıstan 
füqərası” qəzetində, “Sofi” adlı ilk heka- 
yəsi 1927 ildə “Maarif və mədəniyyət" 
Yumalında nəşr edilmiş- dir. Ə. bu dövrdə 
aktual mövzularda hekayələr (“Özü üçün 
yazanlar”, “217, “Xanəndə”, “Tanışlar”, 
“Boşandı", “Kəbutər”, “Araz” və 5.) yaz- 
mışdır. 1930 ildə "Boşandı” adlı ilk heka- 
yələr kitabı çapdan çıxmışdır. “Yoxuşlar” 
(h.1-2,1930-60: һ. 3, 1980) romanı Azərb. 
kəndində gedən mürəkkəb və ziddiyyətli 
kollektivləşmə prosesinə xas reallıqları əks 
etdirir. İkinci dünya müharibəsinin iştirak- 
çısı olan Ə.-in yaradıcılığında müharibə 
mövzusu əhəmiyyətli yer tutur (“Oxu bül- 
bülüm, oxu”, “Görüş yeri”, “Leytenant 
Şerban”, “Yaralı”, “Sahildə”, “Oğullar və 

atalar”, “Rəşid” hekayələri və s.). Müha- 
ribə dövründə Azərb. xalqının həyatı, onun 

ön və arxa cəbhədə göstərdiyi fədakarlıq, 
döyüş və əmək rəşadəti, vətənpərvərliyi 

“Dostluq qalası” (ilk adı “Müharibə”, 
1947, kitab 1-4, 1950-70) roman-epope- 
yasında qələmə alınmışdır. “Tamaşa qarı- 

г. “Azərbaycan” fumalının re- 
daktonu Са olmuşdur. 3 Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordeni və medallarla təltif 

Əsərləri:Dostliq qalası, Kitab 1-4, B,, 1950- 
70: Dünya qopur. B., 1957: Yoxuşlar. 1962: Tərs 

1 Ulncaq, В. 1975: Seçilmiş əsər. 
|984–85.. 

Ədi, Mütəllimov Т. Ə.Əbilhəsənin yara. 
билир В. 1969: İsmayılov Y. Əbülhəsənin ya. 
radıcılıq yolu. B., 1986, 
ƏBÜL-HƏSƏN AMİRİ (әјә) 
ӧдә), Əbül-Həsən Məhəm- 
məd ibn Yusif əl-Amiri (913, 
Nişapur = 6.1.992, Nişapur) – İran filosofu. 
Həyatı haqqında Əbu Həyyan Tövhidi 
məlumat vermişdir. Ə.-H.A, ilk təhsilini 
Nişapırda aldıqdan sonra Kirdinin tələbəsi 
Bəlxinin dərslərində iştirak etmişdir. Hələ 

gənc yaşlarında “nişapurlu filosof” kimi 
məşhurlaşmışdır. Rey, Bağdad, Bəlx və 
Buxarada ədəbi-elmi məclislərdə iştirak et- 
mişdir. Ә.-Н.А. Aristotelin bəzi əsərlərinə 
şərh yazmış, dövrümüzədək gəlib çatma- 
yan “Əl-İnayə vəd-dirayə” əsərində Aris- 
totel fəlsəfəsinin ümumi tənqidini vermiş- 
dir. Farabi və İbn Sina kimi, onun dok- 
trinasinda da neoplatonizmin izlərinə rast 

gəlinir. Lakin axirətin mahiyyəti və Allahın 
cüzvi bilikləri barədə düşüncələrində islam 
təfəkkürünə əsaslanması ilə onlardan əhə- 
miyyətli dərəcədə fərqlənir. Ə.-H.A. din və 
fəlsəfənin bir mənbədən qaynaqlandığı 
fikrini müdafiə edir, onlar arasındakı har- 
moniyanın üzə çıxarılması istiqamətində 
fəaliyyət göstərirdi. Elmlərin dini və fəlsəfi 
olmaqla ikili təsnifatını irəli sürür, heç bir 

elmin dinlə ziddiyyət təşkil etmədiyini 

göstərirdi. İmanı düşüncə, küfrü isə tə- 
xəyyül qüvvəsi ilə bağlamaqla onları fəl- 
səfənin obyektinə çevirirdi. 

Ə.-H.A--nin “Əl-İlam bi-mənaqibil- 
islam” əsərində 6 din (sabiilik, zərdüştilik, 

bütpərəstlik, iudaizm, xristianlıq və islam) 
arasında həm əqidə, ibadət, davranış nor- 
maları və cəza sistemi, həm də siyasi tarix 
cəhətdən müqayisə aparılır. O, əxlaq və 
siyasətə dair “Əs-Səadə vəl-isad”, “Əl-əməd 
ələ-əbəd”, gözün anatomiyasına dair “Əl- 
əbsar vəl-mübsər” vəs. əsərlərin müəllifidir. 
ƏBÜLHƏSƏNXAN Musa oğlu (təxəllü- 
sü İqbali Azər) (1870, Qəzvin yaxınlı- 
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ƏBÜL-HÜSEYN BƏSRİ 

üzərində dayanmış, bu mövzulara dair 
müxtəlif əsərlər yazmışdır. Əsərləri günü- 
müzədək çatmadığından, onun fikirlərinin 
bir qisminə Əbül-Hüseyn Xəyyat və Qazi 
Əbdülcəbbar kimi alimlərin qeydlərində 

rast gəli 
Ə.-H.Ə--a görə, ilahi sifətlər (atributlar) 

Allahın zatı (substansiyası) ilə eynidir, 
həyat, elm və qüdrət Onun zatından iba- 

gəlmiş, burada onun bir neçə konserti ol- rətdir və sifətlərindən fərqlənmir. Sifətlər 
muşdur. Tiflisdə ilk konserti (1914) “Kaz- “zati” (substantiv) və “feili" (aktiv) ol- 

yonnı teatr”da (indiki Z.Paliaşvili ad. Opera maqla iki qrupda birləşir. İnsan mütləq 
Теаип) olmuş, səsi ilk dəfə burada "Qram- iradə sahibidir, Allahın qüdrəti insanın 
mofon” şirkəti tərəfindən vala yazılmışdır. bacarıq sahəsinə şamil deyil. Ə.-H.Ə. ato- 
Ozaman Tiflisdə yaşayan məşhur müğənni mik nəzəriyyəni yunan fəlsəfəsindən əxz 
S.Şuşinski Ə.-ın konsertlərində iştirak et- edərək, ona islami mahiyyət aşılamış, ma- 
mişdir. Güclü, məlahətli, gözəl tembrli səsə terialist anlayışından daha dolğun şəkildə 
malik Ə.-ın ifasında Şur, Çahargah, Mahur, şərh etmişdir: maddi aləm atomlardan 
Əbu-Əta, Kürd-Şahnaz, Bayatı-Şiraz, xü- ibarətdir: bölünməyən ən kiçik hissəcik 

mları yüksək emosio- olan atom “ölçüsüz cövhər”dir (geometrik 

nallıqla səslənmişdir. Özünəməxsus tərzdə nöqtə): atomlar arasındakı bağlantılar öz- 
h muğamı İranda “Əbülhə- özünə reallaşmadığından zəruri deyil: 

sənxan segahı" adı ilə məşhurlaşmışdır. atomlar sonlu və məhdud olduğundan, 
Azərb, xanəndəlik məktəbinin incəliklərini kainat da bütövlükdə sonlu və məhduddur. 

mükəmməl bilən ustad xanəndə bütün Опип bu sahədəki fikirləri özündən sonrakı 
Yaxın Şərqdə şöhrət qazanmışdı. kəlam mütəfəkkirlərinə güclü təsir gös- 

Əd:ŞuşinsküR tərmişdir. 
ƏBÜLXEYR (1412-1468) — Cucilər nəs- 

lindən özbək xanı (1428-68). Özbək, qıp- 
çaq və Ы. köçəri tayfaları birləşdirərək 
Sibirdən Sirdəryayədək geniş ərazini əhatə 

и qoymuşdu. 1430-31 
illərdə Xarəzmi də birləşdirmişdi. 1447 ildə 

5 zgen (Özgön) və s. şəhərləri tu- 
taraq, Sirdəryada möhkəmlənmişdi. Də- 

fələrlə Teymurilərin müharibələrinə qo- 
şulmuşdu. Təqr. 1463-64 illərdə kalmıklar 

ona güclü zərbə vurdular. Ölümündən son- 

ra yaratdığı dövlət dağılsa da, 15 əsrin 80- 
ci illərində Məhəmməd Şeybani tərəfindən 

yenidən bərpa olundu. 
ƏBÜLXEYR (1693-1748) – qazax sər- 
kərdəsi və siyasi xadimi. 1710 ildə Kiçik 
uzun xanı seçilmişdir. 1720-ci illərdə cun- 
qarların müdaxiləsinə qarşı: mübarizədə 
ümumqazax xalq qoşununa başçılıq et- 

mişdir. Xarici təhlükə qarşısında qalan Ə. 
1731 ildə Kiçik yuz yüzbaşıları, biy (bəy) 
və sultanları, həmçinin Orta јигип bəzi 
sultanları ilə birlikdə hərbi yardım və 
müdafiə olunmaq vədləri qarşılığında Ru- 
siya təbəəliyinə keçmişdi, Bu hadisə qazax 

torpaqlarının Rusiyaya birləşdirilməsinin 
əsasını qoymuşdur. 1741-42 illərdə Ru- 
siyanın köməyilə cunqarların Kiçik və Orta 
uza yeni hücumunun qarşısını almışdır. Ə. 
eyni zamanda özündən asılı tayfa və 
xalqların Rusiya ilə müstəqil münasibətlər 
qurmasına qısqanclıqla yanaşmış, 1743 ildə 
İmperatriçə Yelizaveta Petrovnaya onları öz 

indakı Əlvənd k. – 5.2.1971, Təbriz) – 
Cənubi Azərbaycan xanəndəsi. Ə. ilk mu- 
siqi təhsilini qəzvinli musiqişünas Hacı 
Molla Kərimdən almış, muğam ifaçılığı 
sənətini Təbrizdə Mirzə Səttardan öyrən- 

mişdir. 1908 ildən İran inqilabına (1905- 
11) qoşulmuş, Səttarxan ona “İqbali-Azər” 
adını vermişdir. Ə. 1914 ildə Avropaya 
qastrol səfərinə çıxarkən əvvəlcə Tiflisə 

ifa etdiyi Se) 

Azərbaycan xalq musi 
qiçiləi. В, 1985 
ƏBÜL-HÜSEYN BƏSRİ (сәсә sil 
gəsəll), Məhəmməd ibn Əli əl- 
Bəsri (?, Bəsrə — 1044, Bağdad) – mö- 

təzilə mütəkəllimi, fiqh üsulu alimi. Hə- 
nəfiyyə məzhəbinə mənsub olmuşdur. 
Əhdülcəbbarın tələbələrindəndir. Рә) 

xüsusi diqqət ayırmış, məşşaiyyəyə (şərq 
peripatetizminə) meyil etmişdir. Əyəriyyə, 
mötəzilə və fəlsəfəyə xas fikirlərdən ibarət 
sinkretik düşüncə sisteminə malik olmuş, 

çox zaman mötəzililərin tənqidinə məruz 

qalmışdır 
Ә--Н.В. bitün hallarda ağlın roluna üs- 

tünlük verir, əhval nəzəriyyəsini (bax Əbu 
Најт) rədd edərək, kainatın yenilənməsi 
prosesində halların da yenilənməsini təs- 
diqləyirdi. Onun fikrincə, hər bir pred- 

ət birdir. Bu ba- 
idikdə, mahiyyət 
əri “Əl-Mütəməd 

metdə vücud və mahiy 
xımdan vücud 
də yox olur, Ən məşhur ə 
fi üsul əl-fiqh"dir. 
ƏBÜL-HÜZEYL ƏLLAF (daz Aİ 
34), Məhəmməd ibn əl-Hü- 

zeyl ibn Abdullah əl-Əbdi (təqr. 

752, Bəsrə — 849/50, Samirə) — mötəzilə 

alimi. Həyatı haqqında məlumatazdır. İlk 
təhsilini Bəsrədə almışdır. Сәфә (pole- 
mika) elminin banisi hesab edilən Ə.-H.Ə, 
mötəzilənin məzhəb olaraq formalaşma- 
sında və kəlam elmində mühüm rol oyna- 
mişdir. Əsasən, təbiət fəlsəfəsi, ilahi si- 
fətlər, axirətlə əlaqədar kəlam məsələləri 
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təbəəliyi altına alması üçün 

qaraqalpaqlara qarşı yürüşə başla 
onların çoxunu yeni ərazilərə köçmə 
məcbur etmişdi. 1740-cı illərin sonunda 
cunqarlarla sülh bağlamışdır. Ə.-in baş. 
çılığı ilə qazaxların Kiçik yuz torpaqla. 
rından Rusiya ərazisinə yürüşləri olmuş- 

dür, 
ƏBÜL-QASIM BƏLXİ (, 5) Audi əl, 
Əbül-Qasım Abdullah ibn Əh- 
məd ibn Mahmud əl-Bəlxi əl. 
Kəbi (886, Вәјх – 931, orada) — mötəzilə: 
alimi, Bağdad mötəzilə məktəbinə bağlı 
kəbiyyə firqəsinin banisi. Bağdadda Əbül. 
Hüseyn Xəyyatdan kəlam, Mübərrəddən 
nəhvi öyrənmişdir. Ərəb dili, hədis, fiqh, 
təfsirlə yanaşı, yunan fəlsəfəsi mövzusunda 

da əsərlər yazmışdır, Mötəzilə alimləri ilə 
fikir ayrılığında olan Ə.-Q.B. Əbu Əli Cüb. 
baini tənqid etmişdir, Alimə görə, bilgi bir 
şeyin mahiyyətinə uyğun inancdan iba- 
rətdir. Çövhərlər rəngdən başqa bütün ərəz- 
lərdən (aksidensiyalardan) mücərrədləşə. 
rək, bənzərlik və ya fərqlilik nümayiş etdirə 
bilər. Ruh məkana daxil olmayan cöv- 
hərdir. Kainatda boşluq yoxdur. Ə.-Q.B.- 

nin günümüzədək iki əsəri (“Əl-Məqalat”, 
"Qəbulül-əxbar və mərifətür-rical") gəlib 
çatmışdır. 

ƏBÜLQAZİ BAHADUR XAN - (1603, 
Ürgənc — 1663, Xivə) — özbək şairi, ta- 
rixçi, dövlət xadimi, Xivə hökmdarı Ərəb: 
Məhəmməd xanın (1602-23) oğlu, Bir 
müddət Ürgəncin hakimi olmuş, 10 il İs- 
fahanda yaşamışdır. 1642 ildə Ürgəncə qa- 
yıtmış, qardaşı İsfəndiyar xanın (1623-43) 
vəfatından sonra Xivə xanı seçilmişdir. 
1643 ildə hakimiyyəti oğlu Ənüşəyə 
11643-63) verərək yaradıcılıqla məşğul 
olmağa başlamışdır. İki əsəri dövrümüzə- 
dək gəlib çatmışdır: “Şəcəreyi-tərakimə” 
və "Şəcəreyi-türk” (hər ikisi cağatay türk- 
cəsində). Ən qədim nüsxəsi Daşkənd kitab- 
xanasında saxlanılan “Şəcəreyi-tərakimə"- 
nin 1892 ildə rus dilinə tərcüməsi (Aşqa- 
bad), 1937 ildə isə faksimilesi (Türk dil 
qurumu) çap olunmuşdur. Əsər tuğluq- 
oğulları və Xorasan türkmənləri barədə: 
mühüm mənbə hesab olunur. “Şəcəreyi- 
türk” Ə.B.X.-ın ölümündən sonra Ənü- 
şə tərəfindən tamamlanmışdır (1665). 9: 

fəsildən ibarət olan əsər, əsasən, Şey- 
banilər xanədanının, eləcə də moğolların, 
monqolların, qıpçaqların, Orta Asiya və 
Krim y-a-nın tarixini əhatə edir. Alman, 
fransız, rus, türk dillərinə tərcümə olun- 
müş, 1726 (Haaqa), 1826 (Qazan), 1871 

(Peterburq) illərdə çap edilmişdir. Ə.B.X.- 
in qəzəlləri, qəsidələri və məsnəviləri дә. 
olmuşdur. 

ƏBÜL-LEYS SƏMƏRQƏNDİ (сј). 
за), Əbül-Leys ə 

nüda Nəsr ibn Məhəmməd əs- 
Səmərqəndi (7, Səmərqənd — 983, 
Bəlx) – hənəfi fəqihi, müfəssir. Hənəfi 
fiqhinin inkişafında böyük rol oynamışdır. 
Kəlam elmini yalnız zəruri biliklər səviy- 
yəsində öyrənməyin tərəfdarı olmuş, mü- 
bahisəli məsələlərdə ifrata varmağı qəbul 
etməmişdir. Ə.S. təsəvvüf yönümlü (işari) 
səfsir sahəsində ilk müfəssirlərdən biri he- 
sab edilir. Sufiliyə meyilli olsa da, ixtilaflı 
məsələlərdə hənəfi əqidəsinə istinad et- 
mişdir. O, ilk dəfə olaraq hənəfi fəqih- 
lərinin fiqhə dair görüşlərini toplamışdır 
(“Ən-Nəvazil” əsəri). 
ƏBÜL-MƏHASİN Hüseyn ibn Əli Təb- 
rizi (7 -9) – 11 əsr Azərb. şairi. Hayatı və 
yaradıcılığı haqqında məlumat azdır. Ərəb 
dilində yazmışdır. Şair haqqında yeganə 
məlumat və onun “Lamiyyə” şeirinin bir 

hissəsi Əbul-Həsən əl-Baxərzinin (7-1074) 
“Dumyatəl-qəsr və usrat əhl əl-əsr” (“Qisa 

təsvir və əsrin seçilmiş adamları”) təz- 
kirəsində Azərb. şairlərinə həsr edilmiş 
bölmədə verilmişdir. Ə.-M. Təbrizdə yaşa- 
yıb-yaratmışdır. “Lamiyyə” mədhiyyəsin- 
də Səlcuqilər dövlətinin vəziri Nizamül- 
mülk (7-1092) tədbirli siyasi xadim, islam 
aləminin ədalətli, əqidəli şəxsiyyəti, müdrik 
natiq kimi göstərilir. Şeirdə maarifpərvər 
vəzirin öyülməsi ilə yanaşı, mühitdən na- 

razılıq əksini: tapır, həmçinin Təbrizin 
ürəkaçan təbiətindən və qədim ərəb qəsidə 
ənənələrindən bəhs edilir. Yüksək şaira- 
nəlik, incə lirizm, zövqlə yaradılmış təbiət 
mənzərələrində olduğu kimi, döyüş səh- 
nələrinin poetik ifadəsində də Ə.-M. realist 
səpkiyə üstünlük verir. İstər bənzətmələri, 
mübaliğə və təzadları, istərsə də təhkiyə 
tərzi təbii və inandırıcıdır. Azərb. ədəbiy- 
yatşünaslığında Ə.-M. haqqında ilk mə- 
lümatı prof: М.Маһтидоу vermişdir. 

Əd: Əbul-Həsən əl-Baxərzi. Dumyat 
əl-qəsr va usrat əhl əl-əsr, Beyrut, 1 с̧ә Mahmu- 
döv M. Ərəbxə yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər 
(УП-ХИ əsrlər). B., 2006, 
ƏBÜLÜLA (Ə büləla) GƏNCƏVİ (əsl 
adı Mahmud Nizaməddin: 1096/97, Gəncə 
– 1159, Gəncə) – 12 əsr Azərb, şairi. Ə.G.- 
nin həyatının Gəncə dövrü haqqında mə- 
lumat çox azdır. Şair 1139/40 ildə Şirvan- 
şahlar sarayına dəvət olunmuş, sarayda bö- 
yük nüfuz qazanmış, məliküş-şüöəra rüt- 
bəsinə qədər yüksəlmişdir. Gənc Əfzələd- 
dini Şirvanşah III Mənuçöhrə Ə.G. təq- 
dim etmiş və ona “Xaqani” təxəllüsünü ver- 

mişdir. Bir çox tədqiqatçı onun Xaqani Şir- 
vaninin qayınatası olduğunu söyləsə də, 
bəziləri bunu inkar edir. 50-60-cı illərdə 

yazmışlar. Ə.G.-nin ədəbi irsi tam şəkildə 
hələlik tapılmamışdır. Özündən əvvəlki 
ədəbi irsi, elmi fikri yaxşı bilən Ә.б. 
dövrünün qabaqcıl ziyalılarından olmuşdur. 
Əldə olan azsaylı şeirləri və “Qəsəmnamə” 
("Andnamə”) qəsidəsi onun yetkin, güclü 
bir şair, həyat sınaqlarından çıxmış sənət- 
kar olduğunu göstərir. "Qəsəmnamə” fəl- 
səfi-bədii ifadə dərinliyi və gözəlliyi, 
lirik-epik geni ilə seçilir. Əsərdə şair 

zəmanəsinə görə çox dəbdə olan qəsidə 
danrının geniş imkanlarından bəhrələn- 
mişdir. “Qəsəmnamə” və qitələrində rea- 
lizm çox güclüdür. Xüsusilə qitə bir јапг 
kimi şairə çevrəsində baş verən çoxçeşidli 
hadisələrə münasibət bildirməyə imkan 
vermişdir. Bədii ümumiləşmələr, bununla 
bağlı müraciətlər, nidalar Ə.G. şeirinə 
dramatik bir gərginlik və dinamika ver- 
mişdir. Şair mətni ağırlaşdıran lüzumsuz 

ifadə və bədii suallardan çəkinmişdir. Ə.G. 
şeiri üçün məlahətli və incə “qınamalar”, 
şux, tikanlı, yerli-yerində deyilmiş ifadələr, 
sətiraltı tənqid səciyyəvidir. Obrazlı dü- 
şüncə, bədii ifadə və el deyimləri ilə təsvir, 
məzmun vəhdəti Ə.G.-nin zəmanəmizə 
qədər gəlib çatmış şeirlərinin başlıca xü- 
susiyyətləridir. Bu şeirlər şairin qorx- 
mazlıq, doğruçuluq və yurdsevərliyini, in- 
sanpərvərliyini, zülmə qarşı çıxmaq cəsu- 
rətini əks etdirir. Ə.G. Azərb. ədəbiyya- 
tnda ictimai-fəlsəfi şeirin ilk nümunələrini 
yaratmışdır. Onun Azərb. bədii söz sənə- 
tinin zənginləşməsində, eləcə də X.Şirvani 
və F.Şirvaninin sənətkar kimi yetişməsində 
böyük xidməti olmuşdur. 
ƏBÜL-VƏFA əl-Büzcani (Məhəm- 
məd bin Məhəmməd) (10.6.940, İran, Buz- 
gan qəs. — 1.7.998, İraq, Bağdad) — ərəb 
astronomu, riyaziyyatçı. 960 ildən Bağdad 
rəsədxanasında işləmişdir. Hesab, cəbr, 
həndəsə və astronomiyaya dair bir sıra 
orifinal əsər yazmış, Diofantın əsərlərini 
ərəb dilinə tərcümə etmişdir. “Hesab el- 
mindən katiblərə və kargüzarlara nə la- 
zımdır” kitabı tam və kəsr ədədlər üzərində 
əməllərə, müstəvi fiqurların, cisim və mə- 
safələrin ölçülməsinə, mənfi və müsbət 
ədədlər anlayışına, hesabın bir sıra məsə- 
ləsinə, “Sənətkarlar həndəsi qurğulardan 

nəyi bilməlidi 
-keşlə həll edilə bilən həndəsi qurma mə- 
sələlərinə aiddir. O, ilk dəfə tangens və: 
kötangens anlayışını elmə daxil etmiş, tan- 
genslər teoreminin isbatını və sinl”-nin 
dəqiq hesablanması üsulunu vermiş, Ayın 
hərəkətindəki variasiyaları aşkara çıxar- 
mişdir, 
ƏBÜZZİYA Mehmet Tevfik (17.2.1849, 
İstanbul — 27.12.1913, İstanbul) — türk 
umalisti, yazıçı, xəttat və naşir. Dövrü- 
nün ən tanınmış ziyalılarından olan Ə. bir 

neçə dil (ərəb, fars, fransız, alman və yu- 
nan) bilirdi. “Ruznamci Cəridei-Havadis" 
(1864 ildə bu qəzetdə işə başlamışdır), 
“Tasvir-i Efkir", “Tərəqqi” qəzetlərində, 
“Həqaiqul-vəkayi”, “Diyoyen”, “Çınqıraqlı 
tatar”, “Xəyal” yumallarında çalışmışdır. 

Türkiyədə “Tərəqqi Muhəddərat” adlı ilk 
qadın. lumalını, “Tərəqqi əyləncəsi” və 
"Lətaifi-əsər” adlı ilk satirik iumalları, 
eləcə də ilk dəfə almanaxlar buraxmışdır. 
Namiq Kanalın yaratdığı "Yeni Osmanlı- 
lar" cəmiyyətinin üzvü olmuşdur (1866). 

Dünyagörüşünə və siyasi baxışlarına görə 
Dövlət şurasında tutduğu vəzifədən uzaq- 

laşdırılmışdır (1872: 1892 ildə yenidən bu 

qurumun üzvü seçilmişdir). “Təsviri 
kür" mətbəəsinin sahibi olan Ə. “İbrət” 

(1872, 19 nömrə), “Hadika” (1872: 59 

nömrə), “Sirac” (1873, 17 nömrə) qə- 
zetlərini və “Cüzdan” (1873) yumalını nəşr: 

etdirmişdir. Namiq Kamalın “Vətən, yaxud 
Silistrə" (1873) dramı tamaşaya qoyul- 
duqdan sonra “İbrət”də dərc etdiyi məqu- 
lələrinə görə Əhməd Midhət ilə birgə Rodos 

a.-na sürgün olunmuşdur (1873–76), Bu 
dövrdə “Mühərrir" (1875-77) јигпаһпи bu- 
raxmış, məqalələrini “Əbizziya” imzası ilə 
yazmışdır (bu imza sonralar ailəsinin 

soyadına çevrilmişdir). Rodosda sürgündə 
olarkən ilk türk ədəbiyyatı antologiyası 
“Nümunci-Ədəbiyyat-i Osmaniyyə"ni ha- 
zırlamışdır. İstanbula qayıtdıqdan sonra 
Əhməd Midhətlə birlikdə Qərb təhsil 

sisteminə əsaslanan ilk ibtidai məktəb olan 
"Mədrəsei-Süleymaniyyə”ni qurmuşdur 
(1876). О, ilk Türkiyə konstitusiyasını 
(1876) hazırlayanlardan biridir. “Məcmüəi- 
Əbüzziya” İumalını (1880-1913: 159 nöm- 
rə), Namiq Kamıl, Şinasi, Mənapirizadə 
Nuri, Qayazadə Rəşad bəy kimi yazıçıların 
əsərlərinin yer aldığı “Kitabhanci-Məşahir” 
və “Kitabhanei-Əbüzziya”nı, həmçinin 
“Lüğəti-Əbüzziya”nı nəşr etdirmişdir 
(1888). 1893-1900 illərdə dəfələrlə həbs 
olunmuş, mətbəəsi bağlanmışdır. Osmanlı 
Məclisi- Məbusanının üzvü olmuşdur 
(1908). Şinasi ailəsindən “Təvsir-i Efkür” 
qəzetinin hüquqlarını alaraq “Yeni Tasviri- 
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ƏBÜZZİYA 

m 

—: 

Elkir" adı ilə buraxmışdır (31 may 1909- 
27 yanvar 1913: 649 nömrə). Qəzet bir 

əd ansa da, müxtəlif adlarla 
("Tasviri-Efkir”, "İntihabi-Efkir”, “Haqq”) 
yenidən nəşr olunmuşdur. Dövrünün məş- 
hur kufi xəttatlarından olan Ә. “Ulduz 
sarayı”, “Ulduz camesi" və s. binaların 

bəzədilməsində iştirak etmişdir. 
ƏBÜZZİYA Übeydullah Talha (1879, 

İstanbul — 1921, İsveçrə, Luqano) — türk 

iumalisti, mətbəəçi. Atası Əbizzziya Меһ- 

met Tevfikin mətbəəsinə (Matbaa-i 

Ebüzziya) və “Təsvir-i Efkir" qəzetinin 
nəşrinə rəhbərlik etmişdir (1911). Atasının 

ölümündən sonra (1913) qəzetin baş mə- 
qalələrini Ə. yazmışdır. Milli azadlıq mü- 
barizəsi dövründə (1918-22) gizli “Milli 
Mücadilə” təşkilatına daxil olmuşdur. 

İstanbul Anranta qoşunları tərəfindən işğal 
edilən zaman (16 п 1920) Ə. həbsə alın- 

tin nəşri dayandırılmışdır, Xəs- 

ә İsveçrəyə müalicəyə getmə- 
ilmiş və orada vəfat etmişdir. 

İstanbul 

vəq: 
təliyinə 
sinə ica 
ƏBÜZZİYA Vəlid (7.1 

12.1.1945, İstanbul) — türk yumalisti, mət 

Mehmet Teyfikin i və naşir. Әһ 
r. İstanbul Un-tinin hüquq məktəbini 

miş, Parisdə Sorbonna Un-tində hüquq 
si elmlər üzrə təhsil almışdır (1910 

Le Fig 
ində müxbil 

liqdan s fkir” qəzetində işə 
şlamışdır (1912). Qəzetin dəfələrlə bağ: 

о” və “Le Temps” qəzetlə- 
əmişdir. Türkiyəyə qayıt- 

əşrini müx: 
etdirmişdir, Birinci 

ründə İstanbulun 

baxmayaraq, onun 

ndən işğalı zamanı 
iyalıları ilə birgə 

mart 1920), 
Tevhid-i 

mişdir (2 
qayıtdıqdan sonra 

uraxmış (26 iyun 1920), 

zə hərəkatının 

medalı ilə 

Efkir” qəzetini 

şdir. "İstiqlal 
2) Ə. Lo: 

sı olmuşdur (22 noyabr 1922). 

nna konfran 

r-i Efkir” qəzetində Səlim Sabit 

ər yazmışdır. Bir sıra 

iq ensiklope 
iəllifidir iyədə müasir 

ikanın, fotomüxbirliyin əsasını 

arikaturalarla lərin rəsm və 
tərtibatını həyata keçirmişdir. Bir çox 

yetişdiyi “Təsvir-i 
Tevhid: 

mətbuat 
Ffkir” qəzetləri Tür- 

tarixində əhəmiyyətli yer 
yr 
ƏBÜZZİYA Ziyad (1911, İstanbul - 26, 

994, İstanbul) – türk iumalisti, Əbi: 
i, Talha Əbüzziya- 
Un-tinin hüquq fa- İstanbu 

kültəsini bitirmişdir (1936). Əmisi Əb: 
ziya Vəlidin nəşr etdiyi "Zaman" qəzetində 
fəaliyyətə başlamış (1933), onunla birlik- 
də “Təsvir-i Efkir” qəzetini buraxmışdır 
(1940-45). Əbüzziya Vəlidin ölümündən 
sonra həmin qəzeti Cihan Baban ilə birgə 
“Təsvir” adı ilə buraxmışdır (1945-49). Ә. 
“Şon saat” qəzetini nəşr etdirmiş (1946- 
56), "ni qurmuş (1943), 

Matbaa-i ü 

(1933-47). Türkiyə Böyük Millət Məclisi- 
nin üzvü (1950, 1954), Hürriyyət parti- 
yasının qurucularından biri (1955-58), 
Ümumüdinya və Avropa Şurası parlamen- 
tariləri birliklərinin Türkiyə təmsilçisi 
(1950-60) və Avropa Şurasının üzvü 

(1950-57) kimi fəaliyyət göstərmişdir. Ə. 

Опа Doğu Texniki Un-tinin qurucula-rı 
və idarə heyəti üzvlərindən biri (1955-60), 

Xidmət Vəqfi” 
EN Kitab Sarayı", 
ası və Klubu”nun 

təsisçilərindən idi. 1938-85 illərdə peda- 

qofi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur, “Son ha- 
аф" qəzetində bir müddət baş redaktor 
vəzifəsində çalışdıqdan (1974) sonrasiyasi 
həyatdan və iumalistikan uzaqlaşmışdır. 
“ƏCAİB ƏD-DÜNYA” - fars dilində 

yazılmış (1221-31) anonim əsər. Bir sıra 
ölkələrin tarixi və co) dair mə- 

nat verən “Ə.”-nın Rusiya EA-nın Şərq- 
şünaslıq İn-nunda saxlanılan əlyazma nüs- 

fiyası 

xəsi giriş, iki hissə və nəticədən ibarətdir. 
Birinci hissədə dünyanın bir çox möcüzə- 
lərindən bəhs edilir, ikinci hissədə isə əlif- 
basırası ilə ayrı-ayrı ölkələrin və şəhərlərin 
qısa şərhi verilir. Əsərin yazılmasında bir 
sıra mənbələrdən, şifahi məlumatlardan və 
müəllifin şəxsi müşahidələrindən istifadə 
olunmuşdur. Azərbaycan haqqında zəngin 

dən Ərdəbil, Arran, Dər- 
bənd, Bərdə, Təbriz, Səlmas, Şəmkir, Nax- 
çıvan və s. yerlər haqqında maraqlı faktlar 
vardır 
ƏCDADA SİTAYİŞ - dinin ilkin for- 
malarından biri, əcdadların rulluna pərəstiş. 
Әз. dəfn mərasimləri və axirət barədə 
təsəvvürlərlə sıx bağlıdır. Ölənlərin o biri 
dünyaya keçərək, fövqəltəbii imkanlar əldə 
etdiyi və qəbilə ruhları panteonuna daxil 
olaraq, həyatda olanları real və mifik 
əcdadlarla, eləcə də digər fövqəltəbii qüv- 
vələrlə bağlayan zəncirin bir halqasına 
çevrildiyi təsəvvür edilirdi. Adətən “düz- 
gün” ölümlə dünyadan köçən əcdadlara 
(”natəmiz” ölülərdən - intihar edənlər, ca- 
dügərlər və b.-dan fərqli olaraq) pərəstiş 
olunurdu. Əcdadların (yaxud onların ruh- 
larının) yerə mövsümi (əsasən, qış və yay 
günaşdurumunda, eləcə də yazda və pa- 

yızda – bax Təqvim ayinləri) qayıdışı ҹә. 
onların yenidən doğulması (ли 
haqqında təsəvvürlər var idi: Dirilər ölülər 
üçün xüsusi müəyyənləşdirilmiş ayinləri 
yerinə yetirməyə borclu idilər. Ayinlərə 
etinasız yanaşıldığı təqdirdə əcdadların 
qisas alacağına inanılırdı: belə ki, onlar 
eyni zamanda həm xeyirxahı (evin, ocağın 
himayədarı, nəslin qoruyucusu), həm də 

qorxunc və təhlükəli təsəvvür edilirdi. Ə.s, 
həmçinin keçmiş nəsillərdən olan ölülərlə, 
adətən mədəni qəhrəmanlar və totemləy- 
dirilmiş əcdadlar (bax Toremizm) kimi çıxış 
edən mifləşdirilmiş əcdadlarla sıx bağlı idi, 
Bəzən mifik əcdadlar məhsuldarlıq allah- 
lari (bax Məhsuldarlıq kultü), ana-ilahələr 
(bu qəbil ilahələrin ən qədim təsvirləri, 
adətən, “Paleolit veneraları” hesab edilir, 
yaxud axirət dünyasının hakimləri kimi: 
təsəvvür olunurdu. Ə.s, patriarxal cəmiy- 
yətlərdə (qədim romalılar, çinlilər və b,, 
Çində konfutsiçiliyin əsasını təşkil edirdi), 
eləcə də kişi evləri, kişi ittifaqları və gizli 
ittifaqlar daxilində daha çox inkişaf etmiş, 

bir sıra ənənəvi cəmiyyətlərdə (Afrika, 
Melancziya və Yeni Qvineya) başlıca inanc 

formasına çevrilmişdi. Porestar taşkilatın 

yaranması ilə bütün xalqın əcdadı kimi 
qəbul edilən nəsil əcdad-başçılarına sitayiş 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Erkən dövləti 
qurumlarda bu, adətən, dövlət kultuna: 

çevrilirdi. Antropologiya tarixində Əs. di- 
nin ilkin forması kimi nəzərdən keçirilir 

(H.Spenser, Y.Lippert və b.-dan başlayaraq). 
Əs, hələ qədimdən Azərb.-da da möv- 

cud olmuşdur. Arxeoloyi qazıntılar zamanı 
Azərb.-da aşkar edilmiş е.ә. 1-ci minilliyin 

2-ci yarısı və eramızın 1-ci minilliyinə aid 
daş heykəllərin Ə.s.-lə əlaqədar meydana 
gəldiyi ehtimal edilir (bax Daş heykəllər). 
Qəbirləri müqəddəs hesab etmək, əcdad 
qəbrinə and içmək kimi Ə.s. qalıqlarına 
indi də təsadüf olunur. 

ƏCƏBŞİR-- İranın Şərqi Azərb: ostanının 
Marağa şəhristanında bölgə. Şəhristanın 

şm--q--ində yerləşir. 
ƏCƏXUR - Azərb, Resp. Qusar r-nunda 

kənd, Әсәхиг ə.d.-nin (Əcəxur, Böyük 
Müruq, Əcəxuroba k.-ləri daxildir) mər- 
kəzi, R-n mərkəzindən 38 km q.-də, Yan 

silsilənin (Böyük Qafqaz) ətəyindədir. Əh. 
632 (2015): əkinçilik, tərəvəzçilik və hey- 

vandarlıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, 
klub, tibb məntəqəsi var, 

ƏCƏXURƏRA - Azərb. Resp. Qusarr-nu- 

nun Әсәхиг ə.d.-ndə kənd, R-n mərkə- 

zindən 52 km şm.-ş.-də, Samur-Dəvəçi 
ovalığındadır. Əh. 232 (2015): əkinçilik, 

tərəvəzçilik, heyvandarlıq və quşçuluqla 

məşğuldur. İbtidai məktəb var. 

ƏCƏL ör. dal) – Allah tərəfindən hər bir 
çanlı üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş 
vaxt, sonu ölüm olan zamanı ifadə edən 
kəlamtemini. Bəzi ayələrdə Ə.-dən Ay, Gü- 
qəş və digər planetlərin nizamlı hərəkət vaxtı: 
(1332: 3018), bəzilərində göylə yer arasında 
kosmik nizamın pozulacağı vaxt (6:2: 14:10, 
29:5, 53) kimi bəhs olunur. Ə. ilə bağlı 
ayələrdə Allahin hər bir canlı üçün yaşam və 
ölüm vaxtını müəyyənləşdirdiyi ifadə edilir 
(6:2, 60). Ə. yalnız Allaha məlumdur, 
ƏCƏMİ - Azərb. Resp, Yevlax r-nunun 
Aşağı Salamabad ə.d.-ndə kənd. R-n mər-: 
kəzindən 10 Хән şm.-ş.-də, Əlican çayının 
şahilindədir. Əh, 747 (2015): heyvandarlıq 
və əkinçiliklə məşğuldur. Ümumi orta 
məktəb, kitabxana var, 
ƏCƏMİ - İranın Şərqi Azərb. ostanında: 
kənd. Təbriz şəhristanının Bostanabad böl- 
gəsinin Abbasi kəndistanında, Bostanabad 
qəs.-ndən 30 km şm.-da yerləşir. 

ƏCƏMİ Əbubəkr oğlu Naxçıvani (12 əs- 
rin 20-ci illəri — 12 əsrin sonu) — orta əsrlər 
Azərb. memarlığının görkəmli nümayən- 
dəsi, Naxçıvan memarlıq məktəbinin ba- 
nisi, Tikililərinin üzərindəki kitabələrdə 

özünü “Əbubəkr oğlu Əcəmi, naxçıvanlı 
memar" adlandıran Ə. "Şeyxül-mühəndi- 
sin" (mühəndislərin başçısı) ləqəbini da- 
şımışdir. Ə.-nin yarıdıcılığı 12: əsrdə 
Azərb. atabəyləri Eldənizlərin paytaxtı 
Naxçıvan ӱ. ilə bağlı olmuşdur. Ə.-nin 
məlum olan ilk tikilisi Yusif ibn Küseyir 

rürbəsidir. Bu abidədə bədiiliklə memarlıq 

tektonikası (arxirektonika) ahəngdar şə- 

kildə birləşmişdir. Ə.-nin tikililəri: Nax- 

çıvan ş,-nin mərkəzində yerləşirdi. O, 

burada əzəmətli Mömünə xatın türbəsini, 

Əkəminin portreti. Rəssam EŞahtaxtinskaya. 
1976. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, 

Əzəmi Naxçıvani. Мӧпубпә xatın türbəsi, 1187. 

qoşa minarəli baştağ kompozisiyası şək- 

lində tikilini (1187), dövrümüzədək müha- 
fizə olunmayan bö, imə məscidini və 
mənbələrdə “Darülmülk” adlandırılan El- 
dənizlər sarayını (7) yaratmışdır. Yusif ibn 
Küseyir türbəsi (1162) ilə Mömünə xatın 

türbəsinin (1186) inşası arasındakı vaxt 

ərzində Ə.-nin tikdiyi binalar haqqında 
məlumat yoxdur, Lakin bu iki abidənin 
müqayisəsi onun yaradıcılığının məhz 
həmin dövrdə cilalandığını göstərir. Tarixi 
mənbələrə görə, vaxtilə Naxçıvanda ti- 
kilmiş bir sıra memarlıq abidələrinin Ə. 
sənətinə məxsus olduğu ehtimal edilir. 

Yusif ibn Küseyir türbəsi. 1162. 

Memarlıq prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi 
və mürəkkəbləşdirilməsi əsasında ucalıdığı 
ongüşəli Mömünə xatın türbəsi monu- 
mental abidədir. Türbə yeraltı hissəsinin 

quruluşu, xarici səthlərinin və bu səthləri 
bir-birindən ayıran tillərin memarlıq böl- 
gülərinin həlli, eləcə də həndəsi oma- 
mentlərin tərtibi cəhətdən misilsiz sənət 
nümunəsidir. Ə. Mömünə xatın türbəsinin 

ornamentlərini həndəsi sistemləri xatır: 

Лаба mürəkkəb naxış şəbəkəsi kimi təqdim 
etmiş, abidənin ümumi kompozisiyasına 
daxil olan kufi xətli kitabələri omament-bə- 

zəklərinə uyğunlaşdırmışdır. 

Qarabağlar türbəsi. 14 sər 



ƏCƏMİ KƏLƏBOZ 

Əcimətəpədə aşkarlanmış Budda monastırının qalıqları və Buddanın heykəli. Tacikistan. 

Ə. yaradıcılığının Azərb. və Yaxın Şərq 
ölkələri memarlığına böyük təsiri olmuş- 
dur, Marağadakı Göy günbəz (1196), Na 
çıvan yaxınlığındakı Gülüstan türbəsi (13 
əsr), Qarabağlar, Bərdə və Səlmas türbələri 
(hamısı 14 əsr), türk memarı Sinanın (16 

əsr) İstanbulda tikdiyi türbələr və s. abi- 
dələrdə Ə. üslubunun təsiri görünür. 

Ə.-nin yaradıcılığı 12 əsr Azərb. mə. 
dəniyyəti və ictimai fikrindəki intibahın 
parlaq təzahürlərindəndir. Tikililərindəki 

k, memarlıq bölgülərinin quruluşu, 
ornament bəzəklərinin oynaqlığı orta əsr 
anlayışı çərçivəsinə sığmayan bədii təfək- 

kürün məhsuludur. Onun ormament kompo- 
isiyaları bədiiliklə riyazi təfəkkürün üzvi 

birlə sinə əsaslanır. Ə. memarlıq sənə 
tinin başlıca problemlərindən olan arxitek- 
tonikanın dünya memarlığında az təsadüf 
dilən parlaq həllini tapmıç mühəndis və 

sənətkar olmuşdur. Onun yüksək mühən- 
dislik qabiliyyəti Qərbi Avropa memirla- 
ппдал bir əsr əvvəl Mömünə xutın tür- 
bəsinin sərdabasında qurduğu nervürlü tağ- 
lar sistemində və onun oturacağındakı mü- 
rəkkəb omumentlərin əvvəlcədən hazır- 
lanmış tavalar şəklində tərtibində, Cümə 
məscidinin nəhəng günbəzində və qoşa 

1976 ildə böyük memarı anadan olma- 
sının 850 illiyi geniş qeyd olunmuşdur. H.İb- 
rahimovun “Əsrin ondabiri” romanı Ə.-nin 
həyat və yaradıcılığına həsr edilmişdir 

Əd, lacobsthal E, Minelilterliche 
Bic zu Nachitsehevvan im Araxes- 
tale, “Deutsehe Bauzeitung”, Sonderabdnuek, 
Berlin, 1899: Salamzadə Ә.У.Әсәти Nax 
çıvani, В. 1976: yenə onun, Əcəmi Əbu- 
bəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri, B, 
976, 
ƏCƏMİ KƏLƏBOZ – İranın Şərqi 
Azarb, ostanında kənd, Miyanə şəhrista- 
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nının Mərkəzi bölgəsinin Kələboz kəndis- 
tanında, Miyanə ş.-ndən 35 km c.-q.-də 
yerləşir. 
ƏCƏMİ ÜÇTƏPƏ - İranın Şərqi Azər- 
baycan ostanında kənd. Miyanə şəhrista- 
nının Türkmən bölgəsinin Üçtəpə kəndista- 
nında, Türkmən qəs.-ndən 14 kn c.-ş.-də: 
yerləşir 
ƏCƏMLİ - İranın Qərbi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Urmiya şəhristanının Sulduz 
bölgəsinin Əcəmli kəndistanında, Sulduz 
qəs.-ndən 6 km şm--ş.-də yerləşir. 
ƏCƏMOV Keykavus Yusif oğlu (d. 14. 

8.1941, Bakı) — Azərb. kimyaçısı, kimya 
ed. (1982), prof. (1985). Azərb. Resp, 
əməkdar müəllimi (2000). Azərb. Neft və 
Kimya İn-tunu (indiki ADNSU) bitir- 

mişdir (1965). Həmin in-tda baş müəllim, 
dosent (1968-72), dekan (1982-87), kafe- 
dra müdiri (1989-2010) olmuş, 2010 ildən 
kafedranın prof.-udur. Əsas tədqiqatları 
molibden katalizatorlarının iştirakı ilə ole- 

finlərin çevrilmə reaksiyalarının öyrənil- 
məsinə həsr edilmişdir. 446 elmi əsərin, o 

cümlədən dərslik və dərs vəsaitlərinin 

müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma- 
sında xidməti var. 

ƏCİLİ - Yelizavetpol (Gəncə) qub.-nın 
Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 ildən Qafan 
r-nu), Oxçu çayının sağ qolu olan Əfşərli 
çayının sahilində azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə kəndin erməni daşnakları 

tərəfindən qovulmuş əhalisi yalnız bölgədə 
sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra geri 
qayıda bilmişdir. 1960 ildə Ə. ləğv edilmiş, 
əhalisi isə azərb.-ların yaşadığı qonşu kənd- 
lərə köçürülmüşdür. 
ƏCİNNƏTƏPƏ - Tacikistanın Vaxş va- 

disində Kurqan-Təpə ş.-ndən 12 /m ş.-də 
təll-məskən, 1960-70 illərdə B.A.Litvinski 

və T.İ.Zeymalın apardıqları qazıntılar nəti- 
cəsində 7 əsrin sonu — 8 əsrin əvvəllərinə 

aid gil və çiy kərpicdən düzbucaqlı planda 
tikilmiş, eyvanları ilə iki daxili həyəti, 
ibadətgahları, hücrə və dəhlizləri olan 
Budda monastırının qalıqları aşkarlanmış. 
dir, Həyətlərdən birində monolit əsaslı iki, 

hissəli srupa saxlanılmışdır. Qazıntılar za- 
manı diyar rəsmlərinin və gil heykəllərin (o 
cümlədən nirvana vəziyyətində yerdə uzan- 
miş Buddanın 12 n-lik heykəli) qalıqları, 
300-ə qədər Soğd mis sikkələri, ərəb dir- 
həmləri, müxtəlif keramika məmulatı, küp, 

döşəmədən gil çıraqlar, mətbəx qabları 
vəs, tapılmışdır. Ə.-nin memarlığında və 
dekorativ müxəlləfatında hind elementləri 

qədim Toxarıstanın yerli tikinti ənənələri 
ilə üzvi şəkildə bağlıdır. 
ƏCİRLİLƏR - Azərb. tayfalarından biri. 
Əsasən Cənubi Azərb.-da (Savalan d.-nın 

с.-ӱ. ətəklərində) yaşayırlar. Maldarlıq, 
toxuculuq (keçə, xalça, kilim, palaz, yun 

corab, şal və s.), qismən də əkinçilik- 

lə məşğuldurlar (bax həmçinin Şa/ıseyən- 
lər), 

ƏCMAN - BƏƏ-də ən kiçik əmirlik. Sah. 
259 km?. Əh. 373,0 min (2008). İnz. m. 
Əcman ş--dir. Musandam y-a-nın q.-ində 
yerləşir. Üç ərazidən (Əcman, Əl-Manama 
və Masfut) ibarətdir. 1964-72 illərdə əsas 
gəlir mənbəyi markaların və xatirə metal 
pulların buraxılışı olmuşdur. 1988 ildə azad 
iqtisadi zonanın yaradılması ilə başlayan 
iqtisadi yüksəliş 1996 ildə zona administra- 
siyasının yaradılması nəticəsində kəskin 
şəkildə sürətlənmişdir. Evtikmə kombinatı, 

gəmiqayırma doku fəaliyyət göstərir. Mas- 
futda mərmər yatağı var, Mirvari hasil 
olunur və xuma yetişdirilir. Un-t, тибб in- 
tu fəaliyyət göstərir. Kurort zonasıdır. 

ƏCMAN - Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 
şəhər, Əcman əmirliyinin inz. m. Əh. 238 
min (2010). İran körfəzi sahilində port. 
Balıq ovlanır, mirvari çıxarılır. 

ƏDALƏT 

Əcman şəhərindən görünüş 

ƏCNƏVİRDƏRƏ - Azərb. Resp. Ordu- 
badr-nunda (Nax. MR) çay. Gənzə çayının 
sol qolu, Uz, 5 kin, hövzəsinin sah. 7 Јән? 

Əsasən yeraltı və qar suları ilə qidalanır. 
ƏCR ( əə.) )— islamda insanın əməllərinə 
görə alacağı əvəz. Quranda tək və cəm 
formada 105 dəfə xatırlanan “Ə.” sözü 
daha çox “mükafat”, bəzən də “cəza” (məs. 

3:185) mənasındadır, iki yerdə “mehriyyə” 

mənasında da işlənmişdir (4:24,25). Ayə- 

lərə görə, müsibətlərə və çətinliklərə qarşı 
səbirli olub, Allahı çox zikr edənlərə, gü- 

nahkarları bağışlayıb sülhü qoruyanlara, 
namaz qılanlara və zəkat verənlərə axirətdə 
böyük Ə.-lər veriləcək, bu zümrələrin et- 
dikləri gözəl işlərin Ə.-ləri qat-qat artaraq 
davamlı olacaq. 
ƏCRABAD - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tinında kənd. Sərab şəhristanının Alan- 
bərağuş bölgəsinin Ətraf kəndistanında, 
Alanbərağuş qəs.-ndən 20 Хән ş.-də yer- 
ləşir. 
ƏCZAÇILIQ, farmasiya - dərman 
vasitələrinin axtarışı, tədqiqi, işlənib ha- 

zırlanması, istehsalı, saxlanması, buraxıl- 
masi və marketinqi məsələlərini öyrənən 
elmi-praktiki fənnlər kompleksi. Farma- 
kologiya ilə kompleksdə dərmanlar haq- 
qında elmi - dərmanşünaslığı təşkil edir. 
Ә-а əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya, 
əczaçılıq preparatlarının və dərman forma- 
larının istehsalı texnologiyası, məhkəmə və 
toksikologiya kimyası, Ə.-ın təşkili və iq- 
tisadiyyatı və 5, aiddir. Ə.-ın perspektiv 
istiqaməti dərmanların effektivliyinin on- 
ların istehsalı texnologiyasının xüsusiy- 
yətlərindən və istifadə formalarından ası- 
llığını öyrənən biofarmasiyadır. Ə. sahəsi 
mütəxəssisləri əczaçı (orta ixtisas tihsili) və 

provizor (ali ixtisas təhsili) adlanır. Əc- 
zaçılıq müəssisələrinə həmin sahə üzrə 
ETİ-lər, laboratoriyalar və dərman vasitə- 
ləri hazırlayan müəssisələr, dərman bitki- 
lərinin becərilməsi, tədarükü və emaklı 

üzrə təşkilatlar, apteklər, anbarlar, nəzarət- 
analitik laboratoriyalar aiddir. 
ƏCZAÇILIQ KİMYASI - kimya:biolo- 
giya elmlərinin ümumi qanunuuyğunluqları 
və istisna təşkil edən təzahürləri, həmçinin 
dərmanların istifadə tarixi əsasında dərman 
vasitələrinin yaradılması standartlaşdırıl- 

ması və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 
metodologiyasını işləyib hazırlayan tətbiqi 

elm. Ә.. dərman maddələrinin alınma 

üsulları, onların fiziki və kimyəvi xassələri 
arasındakı qarşılıqlı əlaqəni, dərman mad- 
dələri molekullarının quruluşunun orqaniz- 
mə təsirini, dərmanların saxlanma şəraitini 
müəyyən edir. 

Ә..-тип əsas məsələləri: sintetik və ya 
təbii mənşəli birləşmələrin quruluşunun 
məqsədli şəkildə dəyişdirilməsi əsasında 
bioloyi fəal maddələrin tədqiqi vəcalınması: 
maddələrin quruluşu ilə xassələri arasın- 

dakı əlaqələrin və qanunauyğunluqların 
müəyyən edilməsi: dərman vasitələrinin 
effektivliyini və təhlükəsizliyini təmin edən 
standartlaşdırma və keyfiyyət normütivləri- 
nin müəyyənləşdirilməsi prinsiplərinin for- 
mulə edilməsi və inkişafı, dərman va- 

sitələrinin işlənib hazırlanması, istehsalı, 

paylanması və istehlakı mərhələlərində 
onların keyfiyyətinə nəzarətin yeni metod- 
larının yaradılması, mövcud olanların isə 
təkmilləşdirilməsi, unifikasiyası və valida- 
siyası: farmakokinetik tədqiqatlar və eko- 
oği-əczaçılıq monitorinqi üçün biololi 
obyektlərdə dərman maddələrinin analizi 

üsullarının işlənib hazırlanması və təlbiqi, 
Əkk-nın obyektlərinə hər hansı mənşəli 
dərman maddələri və onların dərman for- 

maları, həmçinin tərkibində dərman mad- 
dələri olan bioloii fəal əlavələr aiddir. 

Əczaçılığın tədrisində provizorların və 
əczaçıların hazırlanması zamanı Ə.k. əsas 

fəndir. Ə.k. ümumi, üzvi, fiziki, bioloyi 
kimyaya və kolloid kimyasına, botanikaya, 
farmakologiyaya, fiziologiyaya əsaslanır, 
Dərman maddələrini təbii mənbələrdən 

ayırıb təmizləməklə, üzvi sintez və ya ya- 
rimsintetik üsullarla, biotexnolofi metod- 
larla alınır. Dərman maddələrini xarakte- 
rizə etmək üçün dərman formalarının 

istehsalının baçlıca elementlərini və hazır- 

lanmasının əsas proseslərini bilmək tələb 

olunur. Dərman maddələrinin müxtəlif 
kimyəvi quruluşlarının keyfiyyətcə qiymət- 
ləndirilməsinin mürəkkəbliyi ən yeni апа- 
litik üsulların (əsasən, fiziki-kimyəvi və 

kimyəvi) istifadəsini və keyfiyyətin qiy- 

mətləndirilməsinə olan yanaşmaların tək- 
milləşdirilməsini tələb edir. Hazırda gen 
mühəndisliyi üsulu ilə alınan obyektlərə 
(insulin, interferon və s.) xüsusi diqqət 
yetirilir. 

Dərman vasitələrinin dövriyyəsi siste- 
mində Ə. dərmanların işlənib hazırlan- 

ması, tədqiqi, istehsalı, qeydiyyatı, stan: 

dartlaşdırılması və keyfiyyətə nəzarət mər- 
hələlərində aparıcı mövqe tutur. Ə.k. no- 
menklaturanın həcmini sistemləşdirməyə 
imkan verir, həmçinin toksikoloyi kimyanın 
bazasını təşkil edir. 

ƏCZİ (İezi) Həsənbəy Təbrizi (7-7) – 16 
əsr Azərb. şairi. Həyatı və yaradıcılığı haq 
qında məlumat azdır. Yüksək sənətkarlıq 

səviyyəsi onu müasirlərindən fərqləndi- 
rirdi, Dövrünün hökmdarlarını mədh et- 

məməsi xələfləri tərəfindən Ə.-nin mənəvi 
ucalığı kimi qiymətləndirilmiş, şeirləri 
Təbrizdə geniş yayılmışdı. О, Baba Fəqa 
ninin divanına cavab olaraq divan yarat- 
mişdir. 

Əd: Məhəmmədəli Tərbiyət Danişmən. 
dani-Azərbaycan. В. 1987. 
ƏDALƏT - əxlaqi-hüquqi, həmçinin so- 
sinl-siyasi şüur kateqoriyası. Ə. anlayışı 
cəmiyyətdə ayrı-ayrı fərdlərin (sosial qrup- 
ların) praktiki rolu ilə onların sosial möv- 
qeyi, hüquq və təəhhüdləri, əməl və əcri 
əmək və mükafatlandırılması, cinayət və 
cəzası, insanın xidmətləri və bunların cə- 
miyyət tərəfindən qəbul edilməsi arasında 
uyğunluq tələbini ifadə edir. Bu nisbətin 
pozulması ədalətsizlik kimi qiymətləndi- 
rilir. Ə. şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlətin, 
həmçinin hüquqi münasibətlərdə iştirak 
edənlərin maraqları arasındakı tarazlığ 
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“ƏDALƏT” 

müəyyənləşdirir, bərabərlik və azadlıq ide- 

yalarını əks etdirir. 
İctimai şüur tarixində Ə.-in ilk anlamı 

ibtidai-icma quruluşu normalarına, ümumi 
qəbul olunmuş qaydalara danışıqsız riayət 
edilməsinin qəbulu ilə bağlı idi. Sosial 
təcrübədə bu anlam mənfi məna daşıyırdı 
Belə ki, ümumi normanın pozulmasına 
görə cəza tələbi irəli sürülürdü, bunun 

lə intiqamı institutu 

idi. Ə.-in insanların ayrı-ayrı nemətlərə 
ənməsini də ehtiva edən daha mü- 
əb və müsbət mənası fərdin qəbilədən 

praktiki ifadasi isə qə 

n 
ayrılması dövründə m 
İlkin olaraq o, əsas etibarilə, həy 
tələrindən istifadədə və hüquqlarda bütün 
insanların bərabərliyi mənasını daşıyırdı. 
Xüsusi mülkiyyətin və ictimai bərabərsiz- 
liyin meydana gəlməsi ilə Ə.-i bərabər- 
likdən fərqləndirməyə başlamış, bu anla- 
yışa insanlar urasında onların dəyərliliyinə 
uyğun gələn mövqe fərqlərini də daxil et- 
mişdilər. 

Aristotel Ə, anlayışını 
mənalarda işlətmişdir. Ümumi, geniş mə- 

geniş və dar 

nada Ə. ictimai həyatın məntiqiliyidir: onu 
insanlar arasında sosial baxımdan bütün ni- 
zamlanmış münasibətlərin əxlaqi meyarı, 
ictimai işlərdə son əxlaqi-istinadedici ins- 
tansiya kimi müəyyənləşdirmək müm 
kündür. O, sosial sahəyə proyeksiya olun- 
muş mənəviyyata uyğun gəlir. Xüsusi, dar 

nada Ə, insanların birgə yaşayışının 
mənfəət və məşəqqətlərinin bölüşdürülmə- 
sində əxlaqi cəhətdən sanksiyalaşdırılmış 
iyğunluq, cəmiyyətdə və dövlətdə müna- 
qişədə olan maraqların və fəaliyyətlərinin 
qarşılıqlı tarazlaşdirmasının kooperasiyası 
üsulunun özünün təkmillik dərəcəsidir. 

Ə, nəzəriyyəsində bir-birinə qarşılıqlı. 
ehtiyacları olan və Һи mənada özaralarında 
bərabər olan fərdlər birgəyaşayış aspek- 
tində nəzərdən keçirilirlər. Fərdlər birlikdə 
cəmiyyəti təşkil etdiklərinə, icmalar. ha- 
lında yaşadıqlarına görə də müəyyən ümu- 
miliyə malikdirlər. Məhz bu fundamental 

cəhət Ə.-in başlanğıcıdır. 
Aristotelin formulə etdiyi “digərinə mü- 

nasibətdə Ə.-lilik bərabərliyin özüdür (to 

ision)” müddəası Ə.-in əxlaqi-hüquqi әва- 
sıdır, Etik cəhətdən Ə. xoşbəxt olmaq 
imkanında və bunun üçün zəruri (hər kəs 
üçün özünə lazım olan) nemətlərin əldə 

olunmasında bərabərlik. rolunu oynayır. 
Ona görə, hər hansı bitkin Ə. konsepsiyası 
bütün fərdlər üçün eyni dərəcədə əlçatan 
olan təməl дә əsaslanır, hər bir sosial 
Ə, təcrübəsi isə bütün vətəndaşlar üçün bə- 
rabər dərəcədə əlçatan olan və tarixən 

konkret xarakter daşıyan maddi və mənəvi 
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nemətlər məcmusunu nəzərdə tutur, Hü- 
quqi aspektdə Ə. formal bərabərlik, tələb- 
lərin, qanunların, qaydaların, normaların 
miqyasının eyniliyidir. Öz aralarında hüquq 
subyektləri qismində bərabərləşdirilən 
şəxslərə çevrilmiş fərdlər və onların hə- 
rəkətləri bu meyarlarla “ölçülür”. Ə, əx- 
laqda və hüquqda bərabərlik demək olsa 
da, əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Əxlaqi 
(etik) Ə. sonsuzluqların bərabərliyidir, in- 
sanların hər biri öz iddialarında və səy- 
lərində yeganə, əvəzedilməz, tükənməz 
olduqlarına görə bərabərdirlər. Hüquqi Ə. 
vahidlərin bərabərliyidir, o, riyazi bəra- 
bərlik qanunlarına tamamilə uyğun gəlir. 
Müəyyən mənada yalnız onu bərabərlik 
hesab etmək mümkündür, çünki insanlar 

burada məhz hüquq subyektləri kimi bə- 
rabərdirlər. 

İnsanlar sosial məkanın “həmtəsisçi- 
ləri” qismində bərabərdirlər. Lakin təsis ak- 

tinin özü təsis edilən sosial məkan struk- 

turunu (əmək bölgüsü, idarəetmə orqan- 
larının ayrılması və 5.) yaradan mövqelərin 
və məşğuliyyətlərin qeyri-bərabərliyinin 
legitimləşdirilməsindən ibarətdir. Problem 

bərabərliyin və qeyri-bərabərliyin uyğun- 
laşdırılması və birləşdirilməsindən iba- 

rətdir. Onun çətin həll olunması Ə. uğ- 
runda mübarizə şüarı altında baş verən 
bütün ictimai iğtişaşların əsas mənbəyidir. 

Ә.-п hələ Aristotel tərəfindən fərq- 
ləndirilmiş və sonrakt bütün Ə. nəzəriy- 
yələrinin əsasına çevrilən iki növü (for- 
ması) var: bölüşdürücü, yaxud distributiv 

və bərabərləşdirici, yaxud retributiv. 
Bölüşdürücü Ə. şəxslərin dəyərliliyi 

nəzərə alınmaqla, onların ümumi işə töh- 
fələrindən, cəmiyyət miqyasında "xüsusi 
çəkiləri”ndən asılı olaraq nemətlərin və 

buna müvafiq vəzifələrin bölüşdürülmə- 
sidir, Burada şəxslərin keyfiyyəti nəzərə 
alınır. Bölüşdürücü Ə.-in normaları cə- 

miyyət tərəfindən, əsasən, onun obyektiv 
qanunları ilə müəyyənləşsə də, özündə 
subyektivlik, xalqların, nəsillərin, şəxsiy- 
yətlərin mental xüsusiyyətlərinin və iradi 
qətiyyətinin aşkar izlərini daşıyır. Bölüş- 
dürücü Ə.-in tarixən formalaşmış üç əsas 
prinsipi var: hər kəsə – eyni şeyi (hamlıya 
bərabər miqdarda), hər kəsə - xidmətlərinə 

hər kəsə - tələbatına görə, Hazırda 
“hər kəsə xidmətlərinə görə” prinsipi müa- 
sir cəmiyyətlərdə əsas olaraq qəbul edilir. 
Digər prinsiplər də mühümdür, lakin on- 
larin tətbiq sahələri nisbətən dardır: məs., 
baza dəyərləri olan nemətlərin (insan hü- 
quqlarının) bölüşdürülməsi “ümumi bəra- 
bərlik” prinsipi ilə həyata keçirilir, uşaq- 
ların sayından asılı olaraq sosial yardımın, 

yaxud vergi imtiyazlarının ayrılması isə 
“hər kəsə tələbatına görə” prinsipinə uyğun 
gəlir. 

Bərabərləşdirici Ə.-də şəxslərin dəyər. 
liyi diqqətə alınmır. Burada söhbət ictimai 
münasibətlərin Aristotel tərəfindən ixtiyarı 

və qeyri-ixtiyari mübadilə kimi adlıındırıl- 
miş iki tipindən - əşyaların mübadiləsindən 
və cəzalardan gedir. Əşyaların mübadiləsi 
onların həqiqi dəyərlərinə uyğun: 
keçirildiyi halda Ə.-li hesab edilir, Вәга- 
bərləşdirici Ə.-in məkanı, əsasən, bazardır: 
burada alıcının kimliyi deyil, onun nə qədər 

hesab ödədiyi mühümdür. Сәгајагда Ə.-li 
qiymətləndirmə cinayət nəticəsində vurul- 
muş zərərə adekvat olan ölçünü tapmaqla, 
cəzanın qaçılmazlığı – cinayətin kim tərə- 

findən həyata keçirilməsindən asılı olma- 
yaraq cəzanın verilməsidir. Bölüşdürücü 
Ә, əsasən, məişət səviyyəsində (subyektiy 
ifadə olunmuş aspektdə), bərabərləşdirici 
Ə. isə işgüzar (obyektləşdirilmiş) aspektdə 
ictimai münasibətlərin əxlaqi-tənzimləyici 
əsaslarını yaradır. Konkret cəmiyyətlər, 
adətən, Ə.-in bu və ya digər formasına 
(məs., feodal və sosialist cəmiyyətləri bö- 
lüşdürücü, бигјиа cəmiyyətləri isə bəra- 

bərləşdirici Ə.-ə) üstünlük versələr дә, 

onların hər birində hər iki forma təmsil 
olunur. 

“ƏDALƏT” - Bakıda işləyən və əksə- 
riyyəti Cənubi Azərb.-dan olan iranlı fəh- 
lələrin inqilabi təşkilatı. Gəncə, Lənkəran, 
Astara və Tiflisdə komitələri var idi. 1914 

ildə fəaliyyətə başlamış, 1916 ildə təş- 
kilat kimi formalaşmışdı. B.Ağayevin 
başçılıq etdiyi bir qrup fəhlənin 1917 il- 
də “Hümmət” partiyasından ayrılması: 

“in rəsmi yaranma tarixi hesab edilir. 
“Ə.” özünü “İcfimaiyyun-amiyyun”un va- 
risi sayır, Cənubi Azərb.-da fəal inqilabi 
iş aparırdı. Təşkilatın Rusiya Sosial-De- 
mokrat Fəhlə Partiyası Bakı Komitəsində 
və "Hümmət”də daimi nümayəndələri var 
idi. 

“Ə.” 1917 ildən Azərb. və fars dillə- 

rində “Bayraqi-ədalət" adlı yurnal nəşr et- 
dirmişdir. Burada, əsasən, İranın daxili 
siyasi vəziyyətinə dair problemlər, Qacar 
sülaləsinə qarşı mübarizə, şahlıq hakimiy- 
yətinin devrilməsi və demokratik resp. 

qurulması tələbi işıqlandırılırdı. 1917-18 
illərdə təşkilat xeyli möhkəmləndi və 
Cənubi Azərb, fəhlələrindən ibarət silahlı 
dəstə təşkil etdi. Bu dəstə 1918 ilin mart 
soyqırımı zamanı mədən-zavod rayon- 
larında asayişə nəzarət edir, burada qırğının 
qarşısını alırdı. 1919 ilin əvvəlində Ə.Qa- 
farzadə başda olmaqla, partiyanın Mərkəzi 
Komitəsinin yeni tərkibi seçildi. Mərkəzi 

itəyə B.C.Ağayev, S.C.Cavadzadə 
gişəvəri) RKərimov və b, daxil ol- 

aaa 1919 ildən Rusiya Kommunist 

(bolşeviklər) Partiyasının IRK(b)P) Bakı 
Komitəsi və “Hümmət Tə daha sıx əmək- 
daşlıq etmişdir. Həmin ilin iyunundan 
RK(b)P Qafqaz Ölkə Komitəsinin maliyyə 
yardımı ilə partiyanın qeyri-leqal “Hürriy- 
yət” qəzetinin nəşrinə başlanılmışdı. Azərb. 

kommunist təşkilatlarının 1920 11 fevralın 
11-12-də keçirilən birinci qurultayı Azərb. 
Xalq Cümhuriyyətini devirmək və haki- 
miyyəti ələ keçirmək məqsədilə RK(b)P 

Bakı Komitəsini, “Hümmət"i və “Ə.”-i 
vahid Azərb. Kommunist (bolşeviklər) Par- 
ӱзә İAK(b)P/ halında birləşdirməyi qararı 
aldı. Qurultayın seçdiyi Mərkəzi Komitəyə 

“Ə.”-dən K.C.Ağazadə, D.X.Bünyadzadə, 
Ə.Qarayev, A.Yusifzadə daxil oldular, Hə- 
min il “Ə.”-in Azərb.-da və onun hü- 
dudlarından kənarda fəaliyyət göstərən 
bütün komitələri də AK(b)P-yə daxil oldu. 
ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ - dövlət fəa- 
liyyətinin forması: məhkəmələrin onların 
səlahiyyətinə aid cinayət işlərinə və mülki 

işlərə baxması və onları həll etməsindən 

ibarətdir. Ə.m. qanunla müəyyən edilmiş 
prosessual qaydada həyata keçirilir (bax 

Cimiyət prosesi, Mülki proses). Ə.m. möv- 
cud sosial qayda-qanunların mühafizəsinə 
və möhkəmləndirilməsinə yönəldilir. Ə.m.- 
nin məqsədi bütün idarə, müəssisə və təş- 
kilatlar, vəzifəli şəxslər, yaxud vətəndaşlar 
tərəfindən qanunların tələblərinə ciddi əməl 

olunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Yal- 
nız məhkəmə tərəfindən həyata keçirilən 
Əm. prosesində qanunu pozmaqla əldə 
edilmiş sübutlardan istifadə oluna bilməz. 

Buna uyğun olaraq, məhkəmənin hökmü və 
qanuni əsaslar olmadan heç kəs cinayət 
törətməkdə təqsirli sayılmır (Azərb. Resp. 
Konstitusiyası, maddə 63), 

ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ ƏLEYHİ- 
NƏ CİNAYƏTLƏR - ədalət mühakiməsi 
orqanlarının normal fəaliyyətinə qəsd edən 
cinayətlər. Azərb. Resp.-nın cinayət hüqu- 
quna əsasən Ə.m.ə.c.-ə görə məsuliyyət 
Azərb, Resp.-nın Cinayət Məcəlləsinin 
286-307-ci maddələri ilə müəyyən edil- 
mişdir. Ə.m.ə.c.-in dörd qrupu fərqlən- 
dirilir: 1) təhqiqat, istintaq, prokurorluq və: 
məhkəmə orqanlarının vəzifəli şəxsləri 
tərəfindən törədilən cinayətlər – bilə-bilə 

təqsiri olmayan şəxsi cinayət məsuliyyətinə 
cəlbetmə: bilə-bilə ədalətsiz hökm (qət- 
namə, qərardad, qərar) çıxarma, bilə-bilə 

qanunsuz olaraq tutma və ya həbsəalma, 
ifadə verməyə məcburetmə: 2) qanunla 
vəzifəsi ədalət mühakiməsini həyata ke- 

ƏDDİS-ƏBƏBƏ 

törətdiyi cinayətlər – bilə-bilə yalan ifadə- 
vermə, şahidin, zərərçəkmiş şəxsin gəl- 
məkdən, ekspertin rəy verməkdən boyun 
qaçırması, şahidin və zərərçəkmiş şəxsin 
ifadə verməkdən imtina etməsi: təhqiqat və 
ya ibtidai istintaq məlumatlarını yayma, 
siyahıya alınmış və ya üzərinə həbs qo- 
yulmuş əmlakı israfetmə, özgəninkiləş- 
dirmə, gizlətmə və ya dayişdirmə: vəzifəli 
şəxsin məhkəmənin hökmünü və ya qət- 
naməsini icra etməkdən boyun qaçırması: 
3) məhkum və həbsdə olan şəxslərin tö- 
rətdiyi cinayətlər — münlicə-əmək profi- 
laktorisindən qaçma və ya köçürülmüş 
şəxsin yaşaması qadağan edilən yerlərə 
özbaşına qayıtması: cəza çəkən və ya ib- 
tidai həbsdə olan şəxsin həbs yerindən və 
ya mühafizə altından qaçması, 4) sair şəxs- 
lərin törətdiyi cinayətlər: bilə-bilə yalan 
xəbərçilik, müqəssiri, şahidi və ya zərər 
çəkmiş şəxsi yalan ifadə verməyə, eksperti: 

yalan rəy verməyə, həmçinin tərcüməçini 
yanlış tərcümə etməyə vadaretmə, ya da 

onları pul ilə ələalma: cinayəti gizlətmə: 
cinayət haqqında xəbər verməmə, 
ƏDAT - müstəqil mənası olmayan, dil 
vahidlərinə əlavə edilərək onlara məna ça- 

larları verən və ya mənalarını gücləndirən, 
bəzən də predikativliyi təmin edən leksik- 
qrammatik kateqoriya. Ə.-lar cümlə üzvü 
olmur, lakin cümləyə müxtəlif cəhətdən 
məna incəlikləri verir, ifadənin səlisləş- 
məsinə, fikrin məntiqi qurulmasına kömək 
edir. Ə.-ların bir qismində modallıq qabarıq 
şəkildə özünü göstərir. Ə.-lar quruluşca üç 
yerə bölünür: sadə (axı, lap, məhz, bəs), 
düzəltmə (eləcə, beləcə, bircə), mürəkkəb 

(eləcə də, birdə, bir də ki), Ə.-ların mənaca 
növləri bunlardır: qüvvətləndirici Ə.-lar 
(ən, lap, hətta), dəqiqləşdirici Ə.-lar (elə, 
məhz, əsl): məhdudlaşdırıcı Ə.-lar (ancaq, 
yalnız, bircə), sual Ə.-ları (bəs, məgər): 
əmr Ə--ları (di, ha, gəl, gör): təsdiq və inkar 
Ә.Лап (һә, bəli, yox, heç): arzu və qeyd- 
şərt Ə.-ları (kaş, təki, barı). 

Əd: Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycın 
dili. Morfologiya. В, 2007, 
ƏD-DAMƏR (or. 45) ) – Sudanda şə- 
hər, Nil ştatının inz. m. Əh, 123 min 
02012). Nil çayının sağ sahilindədir. D.y. 
st. Kit mallarının (qaramal, dənli bitkilər, 
meyvə) satış mərkəzidir. Ənənəvi milli 
sənətkarlıq inkişaf etmişdir. Şəhərin əsası 
1812 ildə qoyulmuşdur. Məscidlər, şəhərin 
əsasını qoymuş şəxsin piramidaşəkilli sər- 

dabası, muzey, bazar var, 
ƏDDİS-ƏBƏBƏ (amhara dilində - təzə 
çiçək) — Efiopiyanın paytaxtı. Müstəqil inz. 
vahiddir. Əh. 3,0 mln, (2012). Efiopiya 
yaylasında (hünd. 2400 m-dək) yerləşir. 
Mühüm nəql. qovşağı, Beynəlxalq acro- 
port. 

Şəhərin əsası 1887 ildə imperator 11 
Menelik tərəfindən ilə qoyulmuş və ilkin 
adı Finfinni (oromoların dilində “qaynar 
bulaqlar”) olmuşdur. 1889 ildə Efiopiyanın 
paytaxtı buraya köçürülmüş və şəhər Ə.-Ə. 
adlandırılmışdır. 1936 ildə ikinci İtaliya- 
Efiopiya müharibəsi zamanı İtaliya qoşun- 
ları şəhəri tutmuş, 1936-41 illərdə Ә.-Ә, 

İtaliya Şərqi Afrikasının paytaxtı olmuşdur. 
Bu dövrdə ninlərlə eftopiyalı ipritlə (xar- 
dal qazı) öldürülmüşdür. B.Britaniya 
qoşunlarının və Eftopiya qiyamçılarının 
italyanlar üzərində qələbəsindən sonra 

Əkldis-Əbəbə şəhərindən görünüş. 
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ƏD-DİVANİYYƏ 

Əddis-Əbəbə, Müqəddəs Georgi kilsəsi 

axta qayıdaraq dərhal 
şəhərin bəmasına başlamışdır. 1958 ildən 
BMT-nin 
katibliy 

Afrika İqtisadi Komissiyasının 

adilan Afrika Birliyi 

Afrika Birliyi) qə: 

1963 ildə 

аһ burada yerləşir 

Şəhər Afrikada tarixi-siyasi və iqtisadi 
eyinə görə "Afrikanın paytaxtı", ya 

d “Afrikanın Parisi" kimi tanınır. Ə. 
iə Efiopiyanın müxtəlif regionlarından с 

İlətlərin (amharalar, oromolar, tiqrailər 
ə dinlərin nümayəndələri 

ənənəvi 
anclarını saxlayanlı yaşayır 

ğı üslubunda 

Böyük saray (1894-97), neoklassik üslub- 

da Yeni saray və Müq. Georgi kilsəsi (hər 
ikisi 19 əsrin sonu), II Menelik hospitalı 
(1910), “Неде” hoteli (1907) 19 əsrin so- 
nu – 20 əsrin əvvəllərinə aid tikililərdir. 

Avropa tipli yaşayış evlərinin inşası 1910 
20-ci illərə təsadüf edir. Ə.-Ə.-nin yeni- 

dən qurulması planına (1954-56, memar 
LP. Aberkrombi) əsasən un-t, Milli teatr 

(1955), Afrika evi (1961), Milli bank 
(1973-76) inşa edilmişdir. Şəhərdə 1I Me- 

üstündə heykəli (1894), İtaliya 

lindan (1936-41) qurtulişa əsr olun- 
müş abidə (1955, heykəltəraş A.Avqus 

tinçiç) və 5. var, 

Ə..Ə.-də rxeologiya və kiL elmi tədqi. 
qat in-tları, un-t (1950 ildən), Milli kitab- 
xana və arxiv (1944), un-t kitabxanaşı 
Britaniya şurası kitabxanası (1959), Müq, 
Yareda milli musiqi məktəbi (1963 ildən, 

milli və Avropa musiqisi tədris: Olunur), 
Milli kinematoqrafiya mərkəzi (1979), 
Milli muzey (1954), Arxeologiya muzeyi 
(1907), Efiopiya tədqiqat in-tunun mı 
(1952), Qərbtipli musiqi kollektivləri, o 
cümlədən hərbi mərasimlər üçün: ork 
(1924) və saray ork.-i. mövcuddur. Ə.-Ə... 
nin teatr ork.-i nəzdində ənənəvi və çaz 

ansamblları (1946), həmçinin Efiopiya mil. 
li ork.-i (1963) fəaliyyət göstərir. 

Ölkənin mühüm sənaye və ticarət mər- 
kəzidir. Yüngül, yeyinti, ağac emalı səna. 
yesi müəssisələri fəaliyyət göstəriri Tikinti 
materialları, nəql. vasitələri, k.t, avadanlığı 
və alətləri istehsal olunur. 

ƏD-DİVANİYYƏ (or. ə əsli) — İriqda 
şəhər. Qədisiyə mühafazasının inz. m. Əh, 
489,6 min (2012). Dəclə və Fərat çayla- 
riarasındadır. Avtomobil və diy--ları qoy- 
şağı: İri k.t. r-nunun ticarət mərkəzidir 
Əsasən, dənli bitkilər və xurma yetişdirilir 
ƏD-DRUZ - bax Cəbə/-Druz. 

ƏD-DUEYM - Sudanın с.-ипда, Ağ Nil 

ştatında şəhər. Əh. 133,6 min (2012). Ар 

Nilin (Bəhr-əl-Əbyad) sol sahilindədir. 

Süvarma əkinçiliyi (pambıq, dənli bitkilər) 
r-nunun ticarət mərkəzidir. Baxt (Bakhtal- 
ruda) ün-ti (1997) var, 
“ƏDƏB” - Təbrizdə 1898-99 illərdə fars 

dilində litoqrafiya üsulu ilə nəşr edilmiş 
qəzet, Ayda üç dəfə buraxılırdı. Redaktoru 
Sadıq xan Ədibülməmalik Fərəhani idi, 

Qəzet mütərəqqi ictimai fikirlərin yayıl- 

Əddis-Əbəbə. 11 Menclikin heykəli. 

ƏDƏBİ MƏCLİS 

Əd-Divaniyyə şəhərindən görünüş, 

masında böyük rol oynamışdır. İlknömrəsi 
“Cərideyi-ədəb", son nömrəsi “Ədəb" adı 
ilə çıxmışdır. 

04: Enver Uzun. Güney Azerbaycan basın 

urihi (1816-2002). Trabzon, 2002: Cənubi Azərbay- 
an tarixinin oçerki (1828-1917). B., 1985, 

ƏDƏBİ CƏRƏYAN - həyatı əksetdirmə 
üsulları bir-birinə yaxın yazıçıların, ədəbi 
qrup və məktəblərin yaradıcılığı üçün sə- 
ciyyəvi olan fundamental ideya-məzmun 
və estetik prinsiplərin məcmusunu, həm- 

çinin yaradıcılıq: proqramının məqsəd, 
mövzu, јапг və üslub uyğunluğunu ifadə 
edən anlayış: elmi ədəbiyyatda məktəb, 
metod və yaxud üslubun sinonimi məna- 
sında da işlədilir. Ayrı-ayrı tarixi dövrlər- 
də və ölkələrdə müxtəlif Ə.c.-lar (//as- 
sisizm, sentimentalizm, romantizm, rea- 
lizm və s.) yaranmışdır. Ə.c, müəyyən ta- 
rixi şəraitdə meydana gəlir və dövrün 
ideoloyi, ictimai-siyasi mübarizəsini əks 
etdirir. Fransız klassisizminin qabaqcıl nü- 
mayəndələri P.Kornel, 1.Rasin və N.Bua- 
lonun faciələrində vətənpərvərlik və qəh- 
rəmanlıq başlıca motivlər idi. Bu motiv- 
lər monarxiyanın möhkəmləndirilməsi si- 
yasətinə kömək məqsədilə ön plana çə- 
kilirdi. 20 əsrin əvvəllərində Azərb. yazı- 
çılarının bir qrupu realizm (“mollanəsrəd- 
dinçilər” — C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sa- 
bir, Ə.Haqverdiyev, Ə.Nəzmi, M.S.Or- 
dübadi və b.), digər qrupu isə romantizm 

(“füyuzatçılar” – Ə.Hüseynzadə, A.Səh- 
hət, M.Hadi, A.Şaiq, H.Cavid, Ə.Müznib, 
Ə.Cavad, C.Cabbarlı və Ы.) Əlc.-larını 
təmsil edirdilər. 

20 əsrin ikinci yarısı və 21 əsrin ilk 
onilliklərində yaranan ədəbiyyat klassik- 

ənənəvi хә postmodernizm olmaqla iki 
qrupda ümumiləşdirilir 

Hansı Ә.С.-па mənsubluğundan asılı 
olmayaraq, tarixən və müasir dövrdə də 
fərqli sənətkarlıq platformalarının vahid 
məqsədi təsirli, estetik dolğunluğa malik 
bədii mətnlərin yaradılmasından ibarət ol- 
muşdur, 
ƏDƏBİ DƏRNƏK - bax Ədəbi məclis 
ƏDƏBİ DİL - xalqın öz mədəni ehti- 
yaclarını ödəmək üçün işlətdiyi norma- 
laşdırılmış dil. Ə.d. elmi və bədii əsərlərdə, 
mətbuatda və idarəçilik aparatında, televi- 
ziya və radioda, məktəblərdə işlədilir. Dia- 
lektlərə, loru dilə, iarqonlara qarşı qoyulur. 
İki qolu var: yazılı və şifahi. Ə.d-də elmi- 
filoloyi qayda və normalar mövcuddur. 
Zəngin üslublar sisteminə malik olan, daim 
yeniləşsə də sabit ənənəni qoruyub sax- 

layan Ə.d. universaldır və cəmiyyət hə- 
yatının bütün sahələrində geniş istifadəsi 
zəruri hesab edilir. 
ƏDƏBİ ƏLAQƏ VƏ TƏSİR - bir ədəbi 
hadisənin başqa ədəbi hadisə ilə ideya- 
yaradıcılıq əlaqələri. Ayn-ayrı yazıçılar, 
yaxud ədəbi cərəyanlar, məktəblər və bütöv 
ədəbi dövrlər səviyyəsində yaranır. Ədə- 
biyyatla digər sənət növləri (teatr, rəssam- 
liq, müsiqi və s.) arasında da əlaqə və 
qarşılıqlı təsir mövcuddur, Bir sənətkarın 
yaradıcılığında olduğu kimi, ümumi ədəbi 
prosesdə də hər şey bir-biri ilə qarşılıqlı 
əlaqədə olur. Ədəbi əlaqə iki aspektdə 
öyrənilir: yazıçı, yaxud ədəbi mühitin təsir 
altında olması və onun özünün təsir gös- 
tərməsi, Bir milli ədəbiyyat daxilində ədəbi 
əlaqə bir yazıçı, yaxud yazıçılar qrupunun 
öz müasirlərinə, yaxud sonrakı ədəbi nə- 

sillərə təsiri, millətlərarası ədəbi əlaqə isə 
bir xalqın bədii kəşfləri və nailiyyətlərinin 
başqa bir xalqa təsiridir. Antik yunan ədə- 
biyyatı, orta əsrlər Azərb., fars-tacik şeiri, 

İtaliya İntibah dövrü ədəbiyyatı, Fransa 
Maarifçilik ədəbiyyatı, nus realist ədəbiy- 
yatı beynəlmiləl əhəmiyyətə malikdir. 
Sənətin inkişafında müəyyən nisbi müstə- 
qilliyə baxmayaraq, bədii şüunun inkişa- 
finda ümumi, təkrarolunan cəhətləri məhz 
sosial-tarixi və ictimai-iqtisadi prosesin 

ümumi qanunauy ğunluqları şərtləndirir. 
Ədəbi əlaqənin fərdi əlaqə, iqtibas, yaradı- 
cılıq yarışı, epiqonçuluq və 5. tipləri də var 
Ədəbi əlaqələr həm bədii yaradıcılıq, həm 
də elmi-nəzəri cəhətdən araşdırılır. 
ƏDƏBİ ЈАХК - bax Јанг 
ƏDƏBİ MANİFEST - ədəbi cərəyanın 
estetik prinsipləri haqqında proqram ma- 
hiyyətli nəzər nöqtəsi. İctimai həyatın məh- 
sülu olanı Ə.m.-lər gərgin ideya-bədii ax- 
tarışları və yeni ədəbiyyatın formalaşması 

prosesini əks etdirir. Ədəbi cərəyanların 
geniş deklarasiyasından tutmuş estetik trak: 
tatlar, məqalələr, müqəddimələr, ayrı-ayrı 
şairlərin proqram mahiyyətli şeirləri Ə.m. 
ola bilər. Klassisizmin yekun manifestlə- 
rindən biri N.Bualonun mənzum "Poeziya 
sənəti” traktatıdır, F.Şlegelin “Fraqment- 
lər”i, V.Hüqonun “Kromvel” dramına mü- 
qəddiməsi romantizmin manifestləri ol- 
muşdur. O.Balzakın “Bəşəri komediya”ya 
müqəddiməsi tənqidi realizmin manifesti 
hesab edilir. E.Zolyanın bir sıra nəzəri çı- 
xışlarında naruralizmin prinsipləri formulə 
olunmuşdur. 
ƏDƏBİ MƏCLİS - dünyagörüşü, yaradı- 
cılığı, bədii zövqü, ədəbi maraq dairəsi və 
s. cəhətlərdən bir-birinə yaxın yazıçıların 
birliyi. Müxtəlif dövrlərdə “akudemiya 

və s, adlarla fəaliyyət gös. 
tərmişdir. Avropada Ə.m.-lərin ən qədim 
öməkləri e.ə. 1 əsrdə Roma mədəniyyəti- 
nin “qızıl dövrü”ndə Qay Silnius Mesenat 
tərəfindən qurulan, Vergili, Horatsi, Pro. 
persi kimi məşhur yazıçıların da daxil ol. 
duğu ədəbi dəmək vənatiq Messal Korvinin 
ona müxalif olaraq yaratdığı, Tibul və 
Ovidinin də iştirak etdiyi ədəbi dəmək 
olmuşdur. 8 əsrin sonunda “Böyük Karlın 
akademiyası” Ə.m. rolunu oynamışdır. 12. 
13 əsrlərdə iri feodalların malikanələrində 
cəngavərlik poeziyasının çiçəklənməsinə 
gətirib çıxarmış dünyəvi dəmək-salonlar 
fəaliyyət göstərirdi. Navarralı Marqaritanın 
dəmayi (16 əsr) Fransada İntibah dövründə 
ən böyükədəbi mərkəzlərdən biri olmuşdur. 
17 əsrdə ədəbi salonlar yaranmağa başla- 
mişdi (məs., markiza de Rambuyenin sa- 
lonu), 19 əsrdə madam Anselonun salonu 
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ƏDƏBİ TƏNQİD 

xüsusilə geniş şöhrət qazanmışdı. 50-60-cı sında yaranır. Tənqidçi əsərdə | 
illərdə a incəsənət üçün” şüarı dünyaya baxışını, onun dövrün: i 
altında birləşmiş “Рагпаз” şairlər məclisi yasi proseslərini, həyatın reallıqlarını bədii 
fəaliyyət göstərirdi. Rusiyada ilk dəməklər yolla açmasını, həmçinin təsvir etdiyi həyat: 
18 əsrin 30-40-cı illərində meydana gəl- lövhələrinin, insan xarakterlərinin nə də- 
mişdir. rəcədə düzgün və təbii olduğunu: dəyərlən- 

Azərb.-da ilk Ə.m-lər hökmdarların dirir. Eyni zamanda tənqidçi bədii ədəbiy- 
saraylarında yaradılmış, 12 əsrdən Eldə- yatın estetik dəyəri, bədii kamilliyi haq- 
nizlərin, Şirvanşahların, 16 əsrdə isə Şah qında fikir söyləyir, hər əsərin, yaxud һәг 
İsmayıl Xətainin sarayında dövrün gör- yazıçının ədəbi prosesdəki mövqeyini qiy- 
kəmli sənətkarlarının toplandığı Ə.m.-lər mətləndirir. Əv müstəqil fəaliyyət sahəsi 
olmuşdur. Həmin məclislərə məliküş-şüə- kimi Qədim Yunanıstan və Romada, həm- 
ralar rəhbərlik etmişlər. 19 əsrdə Azərb.-ın çinin Hindistan və Çində yaranmışdır. Bir 
bir sıra şəhərlərində, əvvəllər ayrı-ayrı sira görkəmli yazıçı (D.Didro, Q.E.Lessinq, 
xanların saraylarında, sonralar isə bir çox V.Hüqo, E.Zolya və Ы.) və tənqidçilər: 
mədrəsə və şəxsi evlərdə Ə.m.-lər fəaliyyət (Ş.0.Sent-Böv, İ.Ten, G.Brandes və b.) 
göstərmişdir: Gəncədə (sonralar Tiflisdə və ədəbiyyatın estetik inkişaf proqramını irəli 
yenidən Gəncədə) “Divani-hikmət” (1820- sürmüşlər. Rusiyada ƏLL--in ilk nümunələri 

80-ci illər), Qubada “Gülüstan” (1835-2), 18 əsrə təsadüf edir (M.V.Lomonosov, 

Ordubadda “Əncüməni-şüəra” (1838-1903), A.D.Kantemir, V.K.Trediakovski). 19 əsr: 
Lənkəranda “Fövcül-füsəha” (1850-1900), rus realist Ə.L-inin özəyini V.Q.Belinski, 
Şuşada “Məclisi-üns” (1864-97), “Məclisi- N.Q.Çemişevski, A.İ.Gertsen, N.A.Dobro- 
fəramuşan” (1872-20 əsrin 10-cu illəri), İyubov və b.-nın ədəbi-tənqidi irsi təşkil 
Şamaxıda “Beyr üs-Səfa” (1860-88), Ba- edir. 
kida “Мәстә üş-şiləra” (1880-təqr. 1915) Azərb.-da ədəbi-tənqidi fikrin tarixi 
və s, M.Ş.Vazeh, A.Bakıxanov, M.T.Sid- qədimdir. Nizami, Xaqani, Füzuli və b, 

bədii sözün qüdrəti, ədəbiyyatın ideya- 

və b.-nın başçılıq etdikləri bu məclislərdə estetik və ictimai-tərbiyəvi rolu haqqında 
Azərb, və Şərq klassiklərinin əsərləri, qiymətli fikirlər söyləmişlər. Orta əsrlərdə 
məclis üzvlərinin yeni şeirləri müzakirə Şərqdə, o cümlədən Azərb.-da çox yayılmış 
olunur, ədəbiyyat, tarix, musiqi, dəbi təzkirələrdə dövrün ictimai- 
və s, məsələlərə dair söhbətlər aparılırdı. siyasi hadisələri, ayrı-ayrı əsərlər, bəzən 
Şuşa, Şamaxı və Bakı məclislərində məş- şairlərin yaradıcılığı haqqında mülahizələr 

һиг xanəndə və musiqiçilər də iştirak də yürüdülürdü. Lakin müssir mənada pe- 
edirdilər. Ə.m.-lər Azərb, ədəbi-bədii fik- şəkar Ə,t-in yaranması M.F.Axundzadənin 
rinin inkişafında əhəmiyyətli rol oyna- adı ilə bağlıdır. Onun realist ədəbi-este- 

tik görüşlərini H.Zərdabi, N.Nərimanov, 
F.Köçərli, S.Hüseyn, A.Şaiq və b. davam 
etdirmişlər. Ə.t-in sonrakı inkişafında və 
təşəkkülündə M.Hüseyn, M.A.Dadaşzadə, 

5 M.İbrahimov, M.C.Cəfərov, 
ayev, Y.Qarayev, B.Nəbiyev 

və b.-nın böyük xidmətləri olmuşdur. 
Müasir Ə.L.-də məqalə, resenziya, xü- 

İasə, esse, ədəbi portret, ədəbi-tənqidi dia- 
loq, polemik replika, biblioqrafik qeyd 
kimi јапнаг inkişaf etmişdir. 
ƏDƏBİ VƏ İNCƏSƏNƏT ƏSƏRLƏRİ- 
NİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA BERN 
KONVENSİYASI - müəlliflik hüquqları 

ölkələrində ƏL -inarixi ədəbiyyatşünaslığın sahəsində beynəlxalq saziş. 9.9.1886 ildə 
inkişafı ilə six bağlı olmuş, ədəbiyyatın Bemdə (İsveçrə) qəbul edilmiş, 5.12.1887 
tənqidi müzakirəsi bədii əsərin meydana ildə qüvvəyə minmişdir. İştirakçı dövlət- 
gəlməsi ilə eyni vaxta təsadüf etmişdir. lərin vətəndaşlarının öz ərazilərində ilk 

Əsərin ideyası və bədii xüsusiyyətlərinin dəfə: çap edilmiş əsərlərinə müəlliflik hü- 
aydınlaşdırılması həmişə qiymətləndirici quqlarını təminetmə üzrə vəzifələrini 
mülahizə və müzakirələrlə müşayiət olu- müəyyənləşdirir. Qəbul edildiyi dövrdən 
nur, Bü mülahizələr bədii-estetik norma və dəfələrlə yenidən baxıldığına (sonuncu 
qaydalar, habelə dövrün sosial, ictimai- dəfə 1971 ildə) və əlavələr edildiyinə 
siyasi tələblərindən doğan təsəvvürlər əsa. (1896, 1914, 1979) görə hər bir iştirakçı 

qi, X.Natəvan, M.M.Nəvvab, 5 irvani 

elmi 

mişdir. 
ƏDƏBİ TƏNQİD - ədəbiyyatşünaslığın 
əsas sahələrindən biri: ədəbi prosesin, bədii 
əsərlərin izahına, təhlilinə, qiymətləndiril. 
məsinə, həmçinin yaradıcılıq prinsiplərinin 
müəyyənləşdirilməsinə və təsdiqinə həsr 
edilən ədəbi-bədii yaradıcılıq növü. Əlt.-in 
vəzifəsi müasir ədəbi prosesi, yeni yara- 
dilan əsərləri, habelə keçmiş irsi müasir 
ictimai və ədəbi-estetik tələblər baxımın- 
dan dəyərləndirməkdir. Şərq ədəbiyyalşü- 
naslığında bu termin müstəqim anlamında 
da işlənmiş, əsasən, bədii əsərin qüsurlarını 
ortaya çıxaran elm hesab olunmuşdur. Qarb 
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quqları da daxil olmaqla) minil 
mini müəyyənləşdirir və bu zaman: 
lərdən azad istifadə hallarını, 
məcburi lisenziya imkanlarını yar 
kişaf etməkdə olan ölkələrin humar 
məqsədlərlə istifadə edə bilməsi üçün: 
susi kvotalar nəzərdə tutulmuşdur. Kon- 
vensiya müəllif hüquqlarının qorunmasının 
xüsusi qaydaları və mümkün məhdudiy- 
yətlərini müstəqil müəyyənləşdirir (birbaşa 
təsir normaları), yaxud ayrı-ayrı əsər пбу-. 
lərinə və ya istifadə hallarına (məs., kine- 
matoqrafik, fotoqrafik, xoreoqrafik əsərlər, 
rəsmlər, modellər, dekorativ-tətbiqi sənət 
əsərləri, siyasi nitqlər, rəsmi mətnlər хә. 
sənədlər, tərcüməyə, mexaniki yolla yenidən 
canlandırmaya verilən hüquqlar və s.) mü- 
nasibətdə iştirakçı dövlətlərin milli qa- 

nunvericilikləri səviyyəsində imkan verir. 
Konvensiya müəlliflərin hüquqları po- 

zulduğu halda qoruma, o cümlədən pre- 
ventiv qoruma tədbirlərini müəyyənləş- 

dirən normaları ehtiva edir. 1994 ildə ənə- 
nəvi mülki hüquqlardan tutmuş, cinayət və 
gömrük hüquqlarına qədər müəlliflik hü- 
quqlarının şaxələnmiş sistemini müəy- 
yənləşdirən ÜTT çərçivəsində Əqli mül- 
kiyyət hüquqlarının ticari aspektləri üzrə 
saziş yarandıqdan sonra Konvensiyanın bu: 
müddaaları aktuallığını itirmişdir. Kon- 
vensiyanın müddaalarının yerinə yetiril- 
məsinə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təş- 
kilatı (ÜƏMT) nəzarət edir. 

Azərb. Resp.-nda Əqli mülkiyyət hü- 
quqlarının müxtəlifsahələr üzrə qorunması 
bir sıra qanunveri: 
lənir (bax Əqli mülkiyyət). 
ƏDƏBİYYAT (ər, =ә 51 — ədəb sözün- 
dən) – bədii yaradıcılıq növü, material qis- 
mində dildən istifadə etdiyi üçün həm də: 
söz sənəti adlanır. Ə.-ın mənşəyi şifahi 
xalq yaradıcılığı ilə bağlıdır: hələ sinifsiz 
cəmiyyətdə şifahi surətdə, mahnı və epik 
hekayə şəklində yaranmağa başlamışdır. 
Kollektiv əmək, ibtidai mifologiya, kos- 
тофопјуа və tarixlə möhkəm bağlı olan Ə, 
musiqi ilə sıx əlaqədə ortaya çıxmışdır ki, 
bu əlaqənin ən səciyyəvi nümunəsi mah- 

qalmaqdadır. “Ə.” termini bir 
tərəfdən yaradıcılıq fəali б 
əfdən bilavasitə ədəbi əsəri bildirir. İçti- 
mai şüurda, bir qayda olaraq, ədəbi əsər 
anlayışı. üstünlük təşkil edir. Ə.-ın diqqət 
mərkəzində insan, onun bütün fəaliyyəti və 
mənəvi həyatı dayanır, Ə. sənətkarın siyasi 
marağının, təsvir olunan hadisələrə ictimai 
mahiyyətli fəal münasibətinin ifadəsi ba- 
xımından sənətin digər növlərinə nisbətən 
daha geniş imkanlara malikdir. 19 əsrdən 
başlayaraq, nəzəri-estetik (Hegel) məzmun 
və ideya xüsusiyyətləri ön plana çəkilmiş, 
ədəbi əsərlər sənətin başqa növlərindən 
daha artıq elmi, fəlsəfi, publisist əsərlərlə 
bir sıraya qoyulmuşdur. Ә. müasir dövrdə 
incəsənətin ən demokratik və kütləvi nö- 
yüdür. O, ictimai şüuru, insan həyatının 
rəngarəngliyini və mürəkkəbliyini sözlə 
yaradılmış bədii obrazlar vasitəsilə əks 
etdirir. Ədəbi əsərlər forma əlamətlərinə 
görə 2 əsas tipə (poeziya Və nəsr) və 3 növə 
(epos, lirika, dram) bölünür. Məzmun və 
forma xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, ədəbi 
əsərlər bu və digər јалга aid edilir. Əsərin 
ideya məzmunu mövzu və süfetdə əksini 

tapır. Oxu prosesində əsərin konifikti, 
fabulası, mövzusu və ideyası dərk olunur. 
Ə.-in diqqət mərkəzində insanın əməlləri, 
mənəvi aləmi, dünyabaxışı, fərdi, psixoloği 
keyfiyyətləri durur. İnsanı inkişaf prose- 
sində, hərtərəfli təsvir etməsi Ə.-a çox- 
şaxəli surətlər sistemi yaratmaq, hər dövrün 
estetik idealını həm pozitiv, həm də neqativ 
planda, ətraflı ifadə etmək imkanı verir. 
Zahiri və daxili aləmin bütün rəngarəngliyi 
ilə göstərilən müsbət qəhrəman böyük 

ictimai təsir qüvvəsinə malik olur. Onların 
ən uğurluları rəmz, tip səviyyəsinə yük- 
sələrək, ümumiləşmiş sosial-estetik məna 
kəsb edir (məs., Fərhad, Məcnun, Hamlet, 
Otello, Faust, Cahandar ağa, Sevil və b.). 
Bədir əsərlər insanlar arasında mənəvi- 
emosional ünsiyyət vasitəsi, həm də ya- 
radıcılıq və idrak aktıdır. Həyatı bədii 
obrazlar vasitəsilə canlandıran sənətkar, 
istedadının, idrak və hissinin qüdrətilə 
oxucunu müxtəlif dövrlərə, ölkələrə aparır, 

şərtlənir. Ə.-da təcəssüm etdirilən bədii 
həqiqət daha dolğun dərk olunur, dərin 
təhlil və yüksək ümumiləşdirmə səviy- 
yəsinə qaldırılır. Buna görə də Ə. ən ideyalı 
və ideoloyi sənət növü hesab edilir. Ayrı- 
ayrı tarixi dövrlərdə və ölkələrdə müxtəlif 
sənət konsepsiyaları, metod və cərəyanlar 
(Renessans, Klassisizm, Maarifçilik, Ro- 
mantizm, Realizm, Naturalizm, Simyolizm 
və s.) yaranmışdır. 

17-18 əsrlərdə Azərb. Ә.- şifahi xalq 
yaradıcılığının, əsasən, aşıq sənətinin təsiri 
altında canlı həyata, xalq yaxın ol- 
müş, poeziyada realizmə keçid dövrünün 
təməli qoyulmuşdur. Ş.İ.Xərai (1487- 
1524), M.V.Vidadi (1707-1801), xüsusən 
M.P.Faqif (1717-97) sadə dildə yazdıqları 
əsərlərlə poeziyanı xalqa daha da yaxın- 
laşdırdılar. 19 əsrin əvvəllərində Ə.-da 
qərbyönümlü meyillər güclənmiş, milli və 
realist dünyəvi motivlər aparıcı mövqeyə 
çıxmışdır. Ədəbi mühitdə tənqidi-realist 
satiranın nümayəndələri (Q.Zakir, 1784– 
1857, S.Ə.Şirvani, 1835-88 və b.) M.Fü- 
zuli ənənələrini yeni səviyyədə davam 
etdirərək, uzun müddət poctik inkişafın 
istiqamətini müəyyənləşdirmişlər. 20 əsr- 
də meydana gəlmiş realist və romantik 
ədəbiyyatın nümayəndələri (C.Məmmədqu- 
luzadə, 1869-1932: Ə.Haqverdiyev, 1870– 
1933: M.Ə.Sabir, 1862-1911, A.Səhhət, 
1874-1918, H.Cavid, 1884-1944 və Ы.) öz 

yaradıcılıqları ilə Azərb. Ə.-nı dünya ədəbi- 
mə- dəni fikrinin ən yaxşı nümunələri sə- 
viyyəsinə qaldırmışlar. R.Rza, S.Vurğun, 
S.Rüstəm, M.İbrahimov, S.Rəhimov, 
İƏfəndiyev və b. qələm sahiblərinin ya- 
radıcılığı ilə yeniləşən Azərb. ədəbiyyatı 
sovet dövrünün xüsusiyyətlərindən irəli 
gələn bir sıra əlamətləri daşımaqla yanaşı, 
sonrakı ədəbi nailiyyətlər üçün zəmin 
hazırlamışdır. 20 əsrin 50-60-cı illərində 
bədii yaradıcılıq sahasinə gələn yazarlar 
(İ.Hüseynov, N.Xəzri, B.Vahabzadə, N.Hə- 

sənzadə, X.Rza, F.Qoca, M.Araz, Y.Sə- 
mədoğlu, Anar, Elçin, İ.Məlikzadə və b.) 
ənənələrə əsaslanmaqla, qabaqcıl dünya 
ədəbiyyatının yeni mövzuları və novator 
yaradıcılıq üslublarına yiyələnərək bədii 
estetik baxımdan bir sıra qiymətli nəsr və 
poeziya пӧтипәәп yaratmışlar. Söz və: 
fikir azadlığı, siyasi düşüncə sərbəstliyi, 

torpaqların geri qaytarılması, insanpərvər- 
Tik, sosial ədalət və 5. kimi ümumbəşəri 
ideyaların təsviri, azərbaycançılıq məfku- 
rəsinin tərənnümü əsas yer tutur (Azərb, 
Ə.-ı haqqında ətraflı məlumat üçün bax 
“Azərbaycan” xüsusi cildinə). 

ӘА:Муг Cəlal, Xəlilov P. Ədəbiyyatşü- 
naslığın əsasları. В. 1988: Hacıyev A. Ədəbiyyat- 

ünaslığın əsasları. B., 1999: Azərbaycan ədəbiy: 
yatının tarixi poetikası. B., 2006. 
“ƏDƏBİYYAT CƏMİYYƏTİ” - ədəbi 
təşkilat. 1925 ilin fevralında Bakıda ya- 
radılmışdı. Cəmiyyətə C.Məmmədquluza- 
də, Ə.Haqverdiyev, S.S.Axundov, A.Şaiq, 

H.Cavid və b, görkəmli sənətkarlarla ya- 
naşı, müasirliyi müəyyən qədər qəbul et- 
məyən şair və yazıçılar da (A.Müniri, 

S.Mənsur, İ-Tahir və b.) daxil idilər, Ədəbi 
gəncliyin “Qafqaz türk ədəbiyyat cəmiy- 
yəti” yaratmaq cəhdi (1911), N.Nərima- 
novun yaratdığı “Tənqid gecələri” (1914- 
15), eləcə də ziyalıların təşkil etdiyi “Mü- 
hərrirlər və ədiblər. cəmiyyəti" (1917), 
Seyid Hüseynin öz həmkarları ilə ya 
ratdığı “Yaşıl qələm”(1919) və М.С. 
vadzadənin (Pişəvərinin) “Qırmızı qələm” 

ədəbi cəmiyyətləri “Ə.c."-nin yaranması 
üçün təkanverici rol oynamışdır. Klassik 

ədəbi irsin öyrənilməsi, resp. yazıçılarını 
birləşdirmək üçün müəyyən işlər gör- 
məsinə baxmayaraq, tərkibi çox müxtəlif 

olan cəmiyyət müasir ədəbiyyat məsələləri 
ilə zəif məşğul olur, gənc ədəbi qüvvələrin 
qayğısına az qalırdı. Bunu görə də “Ә.с.” 
və “Gənc qızıl qələmlər” cəmiyyətinin 
(1925 ilin dekabrında təşkil olunmuşdu) 
1926 il noyabrın 30-da keçirilən birgə 
iclasında onlar birləşdirilərək, “Qızıl qə- 
ləmlər” ittifaqı yaradıldı: 
ƏDƏBİYYAT ENSİKLOPEDİYALA- 
RI və lüğətlər - məlumut nəşrləri 
Ә.с. bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq, 
ədəbi cərəyan və nəzəriyyə, yazıçı və per- 
sonaylar haqqında, həmçinin folklor, dil- 
çilik, kitabşünaslıq, estetika, publisistika, 
inrmilistika və s. haqqında sistemləşdirilmiş 
məlumat verir. 

Avropada ədəbiyyat ensiklopediyasının 
ən qədim nümunəsi yunan şair və qram- 
matiki Kallimaxın “Elmin bütün sahələ- 
rində məşhur olan adamlar və onların 
əsərləri haqqında cədvəllər” kataloqu hesab 
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olunur. İsgəndəriyyə kitabxanasının ka- 
taloqu kimi yaradılan “Cədvəllər” tədri- 
cən qədim yunan ədəbiyyatının əsas sorğu 

mənbəyinə çevrilmiş və sonrakı sorğu 

kitabları üçün nümunə olmuşdur. İntibah 
dövründə ensiklopedik lüğətlər tez-tez 
çap olunurdu, Onlardan Konrad Gesnerin 

(1515-65) “Universal kitabxana”sı (1545) 
xüsusi əhəmiyyətə malik idi. Kataloqa təqr. 
5 min müəllif haqqında məlumat daxil 
edilmişdi. İ.A.Fabrisius İntibah dövrünə- 
qədərki qədərki ədəbiyyatlarda olan bi- 
liklərə özünün silsilə sorğu kitablarında (2. 
cildlik “Latın kitabxanası, yaxud Qədim 

latin müəlliflərinin siyahısı” (Hamburq, 
1697), 3 cildlik “Yunan kitabxanası” (Ham- 
burq, 1705-1711) və 6 cildlik “Orta əsrlər 

və sonrakı illər latın kitabxanası” (Ham- 

burq, 1734-36)) yekun vurdu. Biliklərin 
yeni, ensiklopedik icmalı və təsnifatı ingilis 
filosofu F.Bekon tərəfindən “Yeni Orqa- 

non” əsərində irəli sürülmüşdür. D.Didro 
və D"Alamberin redaktəsi ilə çıxan “En- 

siklopediya, yaxud Elm, incəsənət və ре- 
şələrə dair izahlı lü (Paris, 1751-72) 
Bekon sisteminə uyğun tərtib edilmişdir. 19 
əsrdə Аугорада qədim dövr ədəbiy 
dair sorğu kitabları yaradıldı: naşir V.Ro- 
şerin 6 cildlik "Yunan və Roma mifologi- 

yasının geniş leksikonu” (Leypsiq, 
1937), V.Folmerin 3 cildlik “Bül 

rın mifologiyasının tam lüğ: 
1836), Olden amerikan nəşriyyatının 20 
cildlik “Dünya ədəbiyyatı ensiklopediyası 
(Nyu-York, 1885-91) vəs. 

20 əsrdə folklorşünaslığın genişlənməsi 
qədar olaraq, bu sahəyə aid maraqlı 

ğətlər yarandı: “Əsas folklor, mifologiya 
və əfsanələr lüğəti” (Nyu-York, 1949-50, 

с. 1-2), Yazıçı və şairlərə həsr olunmuş 
biblioqrafik ensiklopediyalar geniş yayıldı: 
Koş V. Alman ədəbiyyatı Bioqrafik 
və biblioqrafik sorğu kitabı, с. 1-4, Bem, 
1949-58) Ensiklopedik italyan ədəbiyyatı 

lüğəti, с. 1-6, Roma - Bari, 1966-70 və s, 
20 əsrin 2-ci yarısında fərdi Əle. və 

lüğətlərə maraq artdı: “Göte haqqında so- 
raq kitabı” (c.1-4, Ştutqart, 1955-61), 

A.Şmidtin “Şekspir leksikonu” (c.1-2, 
Berlin-Nyu-York, 1971), “Dante ensiklo- 

pediyası” (с, 1-5, Roma, 1970-76) və 5, 

Bir çox ölkədə ədəbiyyafşünaslıq terminləri 

lüğətləri çıxmışdır: L.Georgiyevin (Sofiya, 
1963, 1969), Q.fon Vilpetin, Q.Sounun 
(Nyu-York, 1972) vəs. Rusiyada 19 əsr 
20 əsrin əvvəllərində N.F.Ostolopovun 

"Qədim və yeni poeziya lüğəti” (c.1-3, 
SPb, 1821): S.A.Vengerovun natamam 
“Rus yazıçı və alimlərinin tənqidi-bioqrafik 
lüğəti...” (SPb, 1886-1904, с, 1-5, 6-ci 
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əlavə cild çıxmışdır) və s. nəşr edilmişdir. 
SSRİ-də 2 cildlik “Ədəbiyyat ensiklo- 

pediyası. Ədəbi terminlər lüğəti” (1925), 
12 cildlik “Ədəbiyyat ensiklopediyası” 
(с. 1-9, 11 с. 1929-39: 10 və 12-ci cildlər 
çıxmamışdır), “Qısa ədəbiyyat ensiklo- 
pediyası” (с. 1-9, 1962-78), bircildlik 
“Ensiklopedik ədəbiyyat lüğəti" (1987). 
nəşr olunmuşdur. Ayrı-ayrı yazıçı və şair- 

lərə həsr edilmiş ensiklopediyalar da vardır 
(“Şevçenko lüğəti”, c.1-12, Kiyev, 1976- 
77, “Lermontov ensiklopediyası" M., 1981: 
“Dünya xalqlarının mifləri", с.1-2, М., 
1980-82) və 5. 

Çin, Hindistan, Türkiyə, Vyetnam, Ya- 

poniya və s, ölkələrdə yazıçı və şairlərə 
həsr olunmuş lüğət-sorğu kitabları nəşr 
edilmişdir. 

Yaxın və Orta Şərqdə, eləcə də Azərb.- 
da geniş yayılmış təzkirələr Əle. və 1-4 
sayıla bilər: Dövlətşah Səmərqəndinin 

zkirət üş-şüəra” (1481-87), Ə.Nəvainin 

ləcalis ün-nəfais” (1491), Əhdi Bağda- 

dinin “Gülşəni üş-şüəra” (1563), Sam Mir- 
zənin “Töhfeyi-Sami”, Sadıq bəy Əfşarın 

mə ül-xəvas" (1599), Zürfəli bəy 

rin “Atəşgədə” (1762), M.M.Nəyvabın 

-Nəvvab" (nəşri 1913), M.7ərbi- 
yətin “Danişməndani-Azərbaycan" (1935) 
təzkirələri, Ə.M.Mirəhmədovun "Ədəbiy- 

yatşünaslıq. Ensiklopedik lüğət"i təkmil- 
ləşdirilmiş variantlarda 1957, 1965, 1988 

və 1998 illərdə nəşr olunmuşdur. * 
Dədə Qorqud Ensiklopediyası” 
B., 2000) son dövr Azərb. ədəbiyyatşü- 

naslığının bu qəbildən olan ən fundamental 

əsəridir. T.Ə.Əhmədovun redaktəsi ilə 

XX əsr Azərbaycan yazıçıları” (B., 2004) 
kitabı irihəcmli biobiblioqrafik 

Z.Ş.Əsgərlinin “Poetika: izahlı sözlük” (В., 

2014) kitabı çapdan çıxmışdır. 
ƏDƏBİYYAT FONDU - bax 4zərbay- 
can Yazıçılar Birliyinin Ədəbiyyat Fondu. 
ƏDƏBİYYAT, İNCƏSƏNƏT, ME- 
MARLIQ, ELM VƏ TEXNİKA БА- 
HƏSİNDƏ DÖVLƏT MÜKAFATLA- 
RI, Azərb. Resp.-nın – Azərb. SSR Na- 
zirlər Sovetinin 1970 il sentyabrın 10-da 

təsdiq etdiyi Azərb. SSR-in Dövlət müka- 
fatları haqqında Əsasnamədə iki ildən bir 
verilən elm və texnika sahəsində 4, ədə- 
biyyat, incəsənət və memarlıq sahəsində 3 
(o cümlədən uşaqlar üçün ədəbiyyat və 
incəsənət əsərlərinə görə 1) Dövlət müka- 
fatı nəzərdə tutulmuşdu. 1975 ildən gör- 
kəmli əmək nailiyyətlərinə görə istehsalat 
qabaqcılları üçün də Dövlət mükafatları 
təsis edilmişdi. Bundan əvvəl 1965 ildə ən 
yaxşı ədəbiyyat və incəsənət əsərləri üçün 
Axundov mükafatı, 1966 ildə isə ən yaxşı 

Resp.-nın Dövlət mükafatları 
ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTU, 
Nizami Gəncə 4. 
yat İnstitutu- Azərb. Resp. 
biyyatşünaslığın elmi mərkəzi. 

iya Filialının Azərb. Zaqafqazi) 
(1932), sonra isə SSRİ ЕА. 
finda (1935) fəaliyyət göstərmiş dil və ədə- 

yaradılmışdır. biyyat şöbələri əsasında 
(1936). 1945 ilədək Dil və Ədəbiyyat İn-tu, 
sonra isə Ədəbiyyat İn-tu: - 
1950 ildə Azərb. SSR EA Dilçilik İn-n ilə. 
ləşdirilmiş, 1969 ildən yenidən müstəqil: 

in-tdur. Folklor, və orta əsrlər ədə- 
biyyatı, 19 əsr ədəbiyyatı, 20 əsr ədəbiy. 
yatı, Cənubi Azərb, ədəbiyyatı, ədəbiyyat 
nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələr, ədəbi proses və: 
mətnşünaslıq şöbələri, doktoranturası var, 
İn-tda Azərb. şifahi xalq ədəbiyyatının, 
ədəbiyyat tarixinin müxtəlif məsələləri, 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi və ədəbi əlaqələrin 
aktual problemləri tədqiq olunur, ədəbi 
proses, klassik və müasir Azərb. şair və 
yazıçılarının yaradıcılığı öyrmilir, onların 
əsərləri çapa hazırlanır. İn-t 2 cildlik 
“Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 
(1943-44), 3 cildlik “Azərbaycan ədə- 
biyyatı tarixi” (1957-60), 2 cildlik “Агәг- 
baycan sovet ədəbiyyatı tarixi" (1967), 
“Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi oçer- 
ki” (SSRİ EA M.Qorki ad. Dünya Ədə- 
biyyatı İn-tu ilə birgə, 1963: rus dilində) 
və s. fundamental əsərlər çap etdirmişdir. 
Kitabi-Dədə Qorqud” (1939: 1950, rus 

dilində), “Koroğlu” (1941, 1949) dastan- 
ları, 5 cildlik “Azərbaycan nağılları" 
(1960-64), 5 cildlik “Azərbaycan dastan- 
ları” (1965-72) və 5. çapdan buraxil- 
mışdır. N.Gəncəvinin poemaları, M.Füzu- 
li, MİF. Axundzadə, S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sa- 
bir, C.Məmmədquluzadə, S.Vurğun və b. 
Azərb. klassiklərinin çoxcildlikləri nəşrə 
hazırlanaraq çap olunmuşdur. Həmçinin 
“Əkinçi” qəzeti, “Molla Nəsrəddin", “Fü- 

yumallarının, “Ədəbiyyat məc- 
, “Ədəbi əlaqələr” elmi iumalla- 

rının, 20 cildlik “Azərbaycan klassik ədə- 
biyyatı kitabxanası”nın, 4 cildlik “Cənubi 
Azərbaycan antologiyası”nın və F.Köçər- 
linin “Azərbaycan ədəbiyyatı” 2cildliyinin 
nəşri, 7 cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi”nin hazırlanması (4 cildi çapdan 
çıxmışdır) in-tun mühüm işlərindəndir. İn- 
tun geniş beynəlxalq əlaqələri var. MDB 
ölkələri, Polşa, Almaniya, Bolqarıstan, 

fəlsəfə doktoru f 
daftəsi üzrə 2 ixtisaslaşdırılmış elmi 
fəaliyyət göstərir. İn-1 80 ildən artıq müd- 
dətdə elminin inkişafın- 
da, elmi-nəzəri fikrin müssir tələblər sə- 
viyyəsinə qaldırılmasında, müasir ədəbiy- 
yatşünaslığın mühüm problemlərinin həl- 

lində böyük xidmətlər göstərmişdir. V.Xu- 
tüffu, akadi-lər M.İbrahimov, M.A.Dadaş- 
zadə, M.Şirəliyev, M.C.Cəfərov, B.Nəbi- 
yev, müzvlər Ə.Mirəhmədov, Y.Qarayev, 
of: M.Quluzadə in-tun sabiq direktorları 
olmuşlar, 2013 ildən in-ta akad. İ.Həbib- 
bəyli rəhbərlik edir. 
"ƏDƏBİYYAT QƏZETİ” – Azərb.-da 
çıxan həftəlik qəzet. Azərb, Yazıçılar Bir- 
liyinin orqanı. İlk nömrəsi 1934 il yanvarın 
1-də “Ə.q:” adı ilə on gündən bir, 1935 il- 
dən həftəlik çıxmışdır. 1953-91 illərdə 
"Ədəbiyyat və incəsənət”, 1991 ilin yan- 
varından isə “Ə.q.” adlanır. Qəzetdə Azərb, 
və xarici ölkə yazıçılarının əsərləri, ədə- 
biyyat və incəsənət problemlərinə dair 
məqalələr, publisistik yazılar dərc olunur. 
İlk redaktoru M.Ə.Ələlbərli olmuşdur. 
ƏDƏBİYYAT MUZEYLƏRİ - bax 
“Azərbaycan” xüsusi cildinin “Muzeylər” 
məqaləsinə, 
ƏDƏBİYYAT NƏZƏRİYYƏSİ – ədə- 
biryatşünaslıq fənni. Ə.n. bədii ədəbiyyatın 
mahiyyətini, forma xüsusiyyətlərini, poc- 
tikasını, ümumi inkişaf qanunlarını, meto- 
doloyi, fəlsəfi və ictimai əsaslarını öyrənir, 
bədii söz sənətinin özünəməxsusluğunu, 
inikas qanunlarını şərh edir. Yunan filosofu 
Aristotelin (e.ə. 384-322) “Poetika” əsə- 
rində göstərilir ki, ədəbiyyatşünaslıq poe- 
ziya sənəti haqqında nəzəri müddəalardan 
başlamışdır. Qədim dövrlərdə nəzəri fikir 

poeziya qanun-qaydalarına dair “росика”- 
lardan ibarət olmuşdur. Bir sıra Şərq ölkə- 
sində, o cümlədən Azərb.-da buna qə- 

valdi-ədəbiyyə (ədəbiyyat qayda-qanun- 
ları) deyilirdi. Azərb. ədəbi-nəzəri və bədii- 

yata, sənət qaydalarına dair fikir və mü- 
lahizələr qədim dövrlərdən mövcud ol- 
müşdur, Orta əsrlərdə yaşamış X.Təbrizi, 
N.Gəncəvi, R.Vətvat, M.Füzuli kimi alim 

ətraflı və dəqiqliklə öyrənilərək, öz əksini 
müxtəlif əsərlərdə tapmışdır. M.Rəfili, Ək- 
rəm Cəfər, Mir Cəlal, Cəfər Xəndan, Р-Хә- 
lilov, T.Mürəllimov, Ş.Mikayılov, A.Hacı- 
yen, Z.Əsgərli, N.Şəmsizadə və b, tədqi 
qatçılar bədii ədəbiyyat, şeir vəznləri, ədəbi 
növlərin və јап/апл spesifik cəhətləri haq- 
qında fikirləri, nəzəri qənaətləri ümumi- 
ləşdirmiş və dərinləşdirmişlər (bax Ədə- 
biyyatşünaslıq). 

Əd: Aristotel, Poetika, В. 1974: Mir Cə- 

lal, Xəlilov P. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. В., 
1988, Hacıyev A, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. B., 1996: 
yenə onun, Ədəbiyyatşünaslığın əsaslan. B., 1999, 
Yusifoğlu R. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. В., 
2001: Bualo. Poeziya sənəti. B. 2006. 
ƏDƏBİYYAT TARİXİ - ədəbiyyalşü- 
naslıq fənni. О, ədəbiyyatı tarixi inkişafına 
görə sistemə salır, onun keçdiyi mərhələləri 
müəyyənləşdirir, mövcud ədəbi irsə təsir 
etmiş sosial-siyasi, ədəbi və mədəni amil- 
ləri göstərir, yazıçıların həyatını, mühitini, 
qarşılıqlı əlaqələrini öyrənir. Ә 1. ədəbiy- 
yatın bütün mürəkkəbliyini, özünəməx- 
susluğunu və ziddiyyətlərini üzə çıxarır, 
onun səbəblərini açır, hər bir yazıçının 
yaradıcılığındakı dialektikanın izahını ve- 
rir. Ədəbi tənqidin keçdiyi yolu sistemə 
salmaq da Ə.t.-nin vəzifəsidir. Azərb.-da 
milli Ə.t.-nin öyrənilməsinin ilkin qay- 
naqları təzkirələr olmuş, ədəbiyyatşünas- 
ğın bu istiqamətinin elmi əsaslarla bü- 
növrəsini isə F.Köçərli (“Mirzə Fətəli 
Axundzadə,” 1911: “Azərbaycan ədəbiy- 
yatı tarixi: materialları”, 1908: ilk nəşri 
1925-26, 2 cilddə, 4 hissə) qoymuşdur. 
1928 ildə türk ədəbiyyatşünası İ.Hikmərin 
2 cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 
nəşr olunmuşdur. Sonrakı dövrdə 2 cildlik 
“Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 
(1943-44): Cəfər Xəndanın “ХХ əsr Azər- 
baycan ədəbiyyatı tarixi” (1955): 3 cildlik 
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (1956-61), 
H.Araslının “XVI-XVIII əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi” (1956): F.Qasımzadənin 
“XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 
(1956): 2 cildlik “Azərbaycan sovet ədə- 
biyyatı tarixi" (1967), “Azərbaycan sovet 

. yolunu işıqlandır. 
a Һин 
ƏDƏBİYYAT VƏ DİL İNSTİTUTU - 
bax Ədəbiyyat 
“ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT” – 
əb qəzeti” və "İncəsənət qə- 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ - bədii ədə- 
biyyat haqqında elm. İki fənni özündə 
ehtiva edir: ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədə- 
biyyat tarixi. Bəzən ədəbi tənqidi də Ə. 
aid edirlər. Normativ poetikaya daxil olan 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi (bir çox halda poe- 
tika da adlanır) ədəbiyyatın mahiyyətini, 
ədəbi forma, јапг, üslub və istiqamətlərin 
xüsusiyyətlərini, ümumi qanunauyğunluq- 
ları öyrənir. Ədəbiyyat tarixi isə milli 
ədəbiyyatlara, ayrı-ayrı şair və yazıçılara, 
əsərlərə xas olan xüsusi, tipik cəhətləri 
araşdırır. Tarixi poetika bu və ya digər 
јаппп tarixi inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənir 
və ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə ədəbiyyat 
tarixi arasında aralıq mövqe tutur. 

Antik dövrdən başlayaraq, Avropada Ə. 
problemləri ritorikaya aid traktatlarda 

araşdırılmışdır. Platon “Dövlət” əsərində 

ədəbi növlər haqqında fikir söyləmiş, 
Aristotel “Poetika” əsərində ədəbiyyat nə- 
zəriyyəsinin bir sıra müddəalarını şərh 
etmişdir. Ədəbiyyat tarixinin yaranması 
İsgəndəriyyə filologiyası ilə bağlıdır. Bu 
məktəbə daxil olan alimlər ədəbi əsərlərin 
mətnlərini toplamağa, onları şərh etməyə 
başlamışdılar. 

Şərq ölkələrində poetoloyi araşdırma- 
ların tarixi çox qədimdir. Hindistanda 
Anandavardhanın, Abhinavaquptun əsər- 
lərində poetik dilin ümumi problemləri ve- 
rilirdi. Müsəlman mədəniyyətinin, o cüm- 
lədən Ə--inin milli qaynaqları olsa да, ortaq 
dilin (poeziyada fars, elmi ədəbiyyatda 
ərəb), vəznin (әгиг), forma və ianrların 
mövcudluğu vahid elmi-nəzəri fikirlərin 
yaranmasına gətirib çıxarmışdı. Bu, büföv- 

lükdə orta əsrlər boyu davam etmişdir. 
Yaxın və Orta Şərqdə, Orta Asiyada, Hin- 
distan və Çinin bir çox əyalətlərində geniş 
yayılmış əruz elmi onun yaradıcısı Xəlil ib 
Əhməddən sonra bir çox alim tərəfindən 
dəfələrlə araşdırılmış, klassik Şərq poezi- 
yasına dair dəyərli fikirlər söylənilmişdir. 
Azərb. alimləri Xətib Təbrizi, Vəhid Təb- 
rizi və b., müasir dövrdə Əkrəm Cəfər bu 

ədəbiyyatı tarixi oçerki” (SSRİ EA M.Qor- istiqamətdə tədqiqatlar aparmışlar. 
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Estetikanın meydana gəlməsi 19 əsrin 
ortalarında Ə.-ın müstəqil elm kimi for- 
malaşmasına səbəb oldu. Estetika çərçivə- 
sində ilk dəfə olaraq incəsənətin bir növü 
kimi ədəbiyyatın spesifik cəhətləri araş- 
dirildi: Q.E./essing “Laokoon, yaxud Rəs- 
samlıq və poeziyanın sərhədləri haqqında” 
(1766) traktatında ədəbiyyat və incəsənətin 

prinsipial fərqlərini: göstərdi, G.V.F.He- 
gelin “Estetikaya dair mühazirələr”ində (с. 

1-2, 1835-38) verilmiş ədəbi növlərin ge- 
niş xarakteristikası müasir ədəbiyyat nəzə- 

riyyəsi tərəfindən mənimsənilmişdir. 
19 əsrdə metodolofi cəhətdən bir-bi- 

tindən fərqlənən ədəbiyyatşünaslıq mək- 
təbləri yarandı: mifoloyi məktəb (Alma- 
niyada Qrimm qardaşları, A.Kun: B.Bri- 
taniyada C.Koks, Fransada M.Breal və b.), 

mədəni-tarixi məktəb (İ.Ten, F.De Sanktis, 
V.Şerer, Q.Lanson vəb,), müşayisəli-arixi 
ədəbiyyatşünaslıq (Almaniyada T.Benfey: 
B.Britaniyada H.M.Posnett və b.), psixoloyi 
məktəb (Fransada E.Enneken, Almaniyada: 

Y.Folkelt və b.) və 5. 
19 əsrin sonu — 20 əsrin əvvəllərində 

Avropada psixoanalitik tənqid. meydana 
gəldi. Onun tənqidin ilk nümayəndəsi qey- 
ri-şüurilik haqqında təsəyvirlərini klassik 
ədəbiyyatın şərhinə tətbiq edən Z.Freyd 
hesab olunur. 

1930-cu illərdə meydana gələn, 1940. 
50-ci illərdə ABŞ-da dominant mövqedə 
dayanan yeri tənqid ədabi mətni reallıqdan 
təcrid olunmuş müstəqil hadisə hesab edir- 
di (A.Riçards, A.Feyt, K.Bruks, R.P.Blek- 
mur va bi) 

1950-ci illərin sonu = 70-ci illərdə linq- 
vistika və semiotikadan törəyən sirulru- 
ralizm Ə.-da aparıcı istiqamət oldu. Stnuk- 
türalizm Ə, metodu kimi Fransada, yeni 
tənqidin fransız versiyası kimi meydana 
gəlmiş (R.Barı, A./.Qreymas, Y.Kristyova 
və b.), баһа sonra Avropa və Amerikada 
yayılmışdır. Strukuuralizmin varisi olan 
poststrukturalizm isə ondan fərqli olaraq, 
sələfinin istinad etdiyi F.de Sossürün işa- 
rələr nəzəriyyəsini tənqid etmiş, ədəbi 

mətni real olanla deyil, başqa mətnlərlə 
əlaqələndirməyə cəhd göstərmiş, interak- 
mallığı mətnin əsas xüsusiyyəti olaraq 
göstərmişdir. Poststrukturalizmin başlı- 

са metodu olan dekonstruksiya Yel mək- 
təbi (H.Blum, Р.М.де Man, C.Hartman, 

C.H.Miller və Ы.) metodikasında işlənib- 
hazırlanmışdır. 

1970-80-cı illər amerikan və fransız 
poststrukturalist Ə.-ı Avropa Klassik fəl- 
səfəsinin postmodernist tənqidinə üz tut- 

duğu bir zamanda, alman Ə--ı öz melodo- 
İogiyasını ənənəvi fəlsəfi baza üzərində 
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qururdu. Fəlsəfi hermenevtika 1960-cı il- 
lərdə reseptiv tənqidin inkişafına təkan: 
verdi (H.R.Yauss, V.İzer, H.Blumberq, 
H.Trimm vəb.). 

Mətnin kommunikativ strukturunu post- 
strukturalizm ruhunda təhlil edən narrafo- 
logiya 1970-ci illərdə strukturalizmlə re- 
septiv tənqid arasında aralıq mövqe tuturdu 
(R.Bart, Ј.Јепен, holland alimi Y.Lintvelt 
və b,). 1970-ci illərdə Fransada yaranan ge- 
netik tənqid də ədəbiyyatın kommunikativ 
təbiətinə, müəllifin və oxucunun mətndən- 
kənar mövqeyinə maraq göstərirdi (A.Qre- 
ziyon, /.Belmen-Noel, P.M.de Biazi və b.). 

1970-ci illərdə bir tərəfdən psixoana- 
lizin, digər tərəfdən strukturalizmin və 
poststrukturalizmin fransız versiyasının 
təsirilə feminist tənqid (Fransada S.de 
Bovuar, E.Siksu, L.İriqaray: ABŞ-da 
E.Şouol ter, B.Kristian, S.Qubar və b.) 

meydana gəldi. 1980-ci illərdə Avropada, 
xüsusilə Amerikada geniş fəaliyyət gös- 
tərən feministlər ədəbiyyatda kişi “ya- 
zısi”nin hakim mövqeyinə qarşı çıxır, 
qadın yazıçıların yaradıcılığına müraciət 

edərək, onların üslublarının spesifik cə- 

hətlərini araşdırırdılar. 
20 əsrin 90-cı illərində formalaşan və 

ədəbiyyata mental fəaliyyətin bir forması, 
bədii obrazlılığa (metonimiya, metafora və 
s.) həyatı dərk etmək üsulu kimi yanaşan 
koqnitiv Ə. üçün nsixologiya və bir sıra 
təbiyyat elmləri (neyrobiologiya və neyro- 

fiziologiya) ilə qarşılıqlı əlaqə sisəciyyə- 
vidir, 

20 əsrin sonlarının ən populyar isti- 
qamətlərindən olan multikulturalizm nü- 
münəvi əsər (“şedevr”) ideyasından imtina 
edir, ədəbi mühitin polisentrikliyi üzərin- 

nidən nəzərdən keçirirdi (ABŞ-da E.Səid, 

R.Bromli, Kanadada L.Hatçen və b,). 

Müasir Ə. daha çox struktur-semiotik 
yanaşmanın nailiyyətlərinə əsaslanaraq, öz 
materialını mədəni-tarixi kontekstdə nə- 
zərdən keçirməyə və yaxın humanitar 
fənlərin metodlarından istifadəyə səy gös- 
tərir. 

Azərb.-da Ə. bir elm kimi orfa əsrlərdə 
yaranmağa başlamışdır. Onun ilk nümu- 
nələri rəzkirə adlanan elmi-ədəbi məc- 

müələrdir. Təzkirələrdə görkəmli ədəbi 
şəxsiyyətlər və hadisələr, ayrı-ayrı əsərlər 
haqqında məlumat verilirdi. Onlarda bio- 
qrafik cəhət və sənətkarlıq məsələləri üs- 
tünlük təşkil edirdi. Ə.Nəvainin “Nəfis 
məclislər” (“Məcalisün-nəfais”) əsəri ilk 
türkdilli təzkirədir. 

Risalə, səyahətnamə, salnamə, qamus 
və 5. əsərlərdə də Ə. ünsürləri vardır, 

sadədir. 19.əsrin sonu — 20 ə 
lərində N.Nərimanov, F. 
Hüseyn, Abdulla Sur, 

nişləndi. Sovet hakimiyyəti ill 
ideoloyi təsirlər güclənsə də, o, 
sağlam istiqaməti saxlaya bilmişdi. 20 əsr. 
21/srin əvvəlləri milli Ə.-ın yeni mərhələsi 
olmuş, onun inkişaf dairəsi xeyli geniş. 
lənmişdir (F.Qasımzadə, М.А. 
H.Araslı, Məmməd Cəfər, Ə.Mirəhmədov, 
К.Таһһгадә, B.Nəbiyev, Y.Qarayev və b,), 

Bir çox xarici ölkə (B.Derblo, F.Bo- 
denştedt, C.Darmsteter), o cümlədən rus: 
(Y.E.Bertels və b.), Ukrayna (A.Y.Arımski 
və b.) alimləri Azərb. Ə.-ı problemləri ilə 
məşğul olmuşlar (bax “Azərbaycan” xüsusi: 
cildi, Ədəbiyyatşünaslıq). 

Əd: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 3 cilddə, В., 
1957-60) Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tari, 2 cilddə 
B, 1967: Talıbzadə К. Azərbaycan ədəbi tən- 
qidinin tarixi. В. 1984, Mir Cəlal, Xəlilov p, 

“Ədəbiyyalşünaslığın əsaslar. В. 1988: Haciyev A, 
Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. В. 1999, Габиб- 
бенли H. Азербанджансках дитература иаҹала 
ХХ nexa, M., 2008, 
ƏDƏD - mühüm riyazi anlayış: hələ ibti- 

dai cəmiyyətdə sayma və ölçmə nəticəsində 
yaranmışdır. Qədim insanlara əşyalarını, 
silahlarını saymaq lazım gəlir, birgə əmə- 
yin nəticəsindən istifadə üçün onu miq- 
darca müqayisə etmək bacarığı tələb olu- 
nurdu. Sonralar Ə. anlayışı təkmilləşərək 
riyaziyyatın tələbatı ilə əlaqədar daha da: 
inkişaf etmişdir. Ə. anlayışının əsasını 
natural ədəd təşkil edir. İnsanlar əvvəlcə 

“vahidi” “çoxdan” seçməyi öyrənmiş, təd- 
псәп ikiyə, üçə və s. qədər saymağı ba- 

carmış, əşyaları miqdarca qiymətləndirər- 
kən yalniz sayı ilə deyil, həm də xarici 
görkəmləri ilə fərqləndirmişlər. Verilmiş 
əşyalar çoxluğundakı şeylərin miqdarı 
(məs. ovda iştirak edənlərin sayı, balıq 
tutmaq mümkün olan göllərin sayı və s.) 
haqqında onlarda təsəvvür olsa da, “üç 
adam”, “üç göl” və s. obyektlər üçün ümu- 
mi olan “üç” anlayışı hələ formalaşma- 
mişdi. Onlar “üç” sözünü “adam” və “göl” 
üçün müxtəlif cür işlətmişlər. Belə adlı 
ədədlər sırası məhdud idi və fərdiləşmiş 
“çox” anlayışı ilə tamamlanırdı. Miqdarca 

nisbətən çox olan əşyaların sayı “sürü”, 
“бәз” və bu kimi sözlərlə ifadə olunurdu. 
Ümumiyyətlə, say adlarının yaranması 

iki” əvəzinə “gözlər”, “qu- 
laqlar”, “qanadlar” və s, işlətmişlər. 

xeyli genişləndi. Ədədlər yazı materialında 
(məs, papirusda) xətlərlə, əksər hallarda 
“hərflərlə və b. işarələrlə göstərilirdi (bax 
Rona rəqəmləri). Hindlilərin mövqeli say 
sistemi ixtiyari natural ədədi rəqəmlə yaz- 
mağa imkan verdi. Bununla əlaqədar natu- 
ral ədədlər sırasının sonsuzluğu aydın dərk 
edildi. Natural ədədlər üzərində əməllər 
məişətə daxil oldu. Bu əməllərin xassələrini 
öyrənilməsi hesabın başlanğıcı idi. Hesab 
bilavasitə tətbiqi istiqamətə yönəldilmiş 
biliklər sistemi kimi təşəkkül tapdı. Ədəd- 
lərin bir sıra xassələri və onların qarşılıqlı 
əlaqələri izah edildi. Natural ədədlər tək və 
çüt, sadə və mürəkkəb ədədlərə ayrıldı. 
Narural ədədlər sırasındakı qanunauyğun- 
hüqların öyrənilməsi ədədlər nəzəriyyəsinin 
yaranmasına səbəb oldu, 

Natural Ə. əşyaların həm miqdar, həm 
də sıra xarakteristikasını ifadə edir, Bu- 
nunla əlaqədar yaranan sıra ədədi (birinci, 
ikinci və s.) miqdar ədədi (bir, iki i 

əlaqələnir. Aksiomatik üsulu, 
riyazi analizin əsaslarının yenidən işlən- 
məsi nəticəsində Ə. anlayışı əsaslandırıldı. 
Ə.-i G.Kantor natural ədəd çoxluqlarının 
eynigüclülüyü vasitəsilə təyin etdi. Ntaural 
Ə, anlayışı əsaslandırıldı və hesabın ak- 
siomatikası quruldu. Aksiomlar sistemini 

italyan riyaziyyatçısı С.Реапо qurdu (bax 
Hesab). “Natural Ə.” terminini ilk dəfə 
romalı Boesi (475-524) işlətmişdir. Ölçü 
vahidi ölçülən kəmiyyətdə tam Ə. dəfə 
yerləşmədikdə kəsr Ə. alındığından əvvəlcə 
surəti 1, sonralar isə istənilən natural Ə. 
olan kəsrlər işlədilmişdir. Birdəyişənli xətti 
tənliyə gətirilən hesab məsələlərinin həlli 
mənfi ədədlərin işlənilməsini tələb edirdi. 
Bramaqupta və Bhaskara məsələ həllində 
mənfi ədədlərdən müntəzəm istifadə etmiş 
və onlar üzərində əməlləri şərh etməyə 
çalışmışlar, R.Dekart mənfi ədədi həndəsi 
olaraq istiqamətlənmiş parça kimi şərh 
etmişdir. Onun yaratdığı analitik həndəsə 
tənliyin müsbət kökləri ilə yanaşı mənfi 
köklərini də qəbul etməyə və bunların 
eynihüquqluluğunu dərk etməyə imkan 
Verdi. Bunun nəticəsində mənfi Ə. riya- 
ziyyata daxil oldu. “Müsbət” və “mənfi” 
terminlərinə ilk dəfə Əli Quşçinin “Mü- 

cşftilmişir.B 

nal ədədlə ifadə olunmaya da bilər (bax qın 
Ortaqölçülü və ortaqölçüsüz kəmiyyətlər) 2 
Həqiqi Ə. anlayışı R.Dedekind, G.Kantor ƏDƏDİ ÜSUL - riyazi məsələnin təqribi 
və K.Veyergirasın əsərlərində dəqiqləşdi- həlli üsulu. Ədədlər üzərində sonlu sayda 
rildi. sadə əməllərin (hesab əməlləri, aralıq 

Ə. anlayışının sonrakı inkişafı kom- 
pleks ədədlərə gətirib çıxarmışdır. Kom- 
pleks ədədlərin riyaziyyata daxil 
edilməsinin cəbri tənliklər nəzəriyyəsində 
və riyazi analizdə böyük rolu oldu. 
ƏDƏD ÜÇBUCAĞI, Paskal üçbucağı — 
binomialəmsalların tərtibi üçün ədədi cəd- 
vəl: 
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“nin kənarları vahidlərdir. Daxil- 
dəki hər ədəd isə üst sətirdəki qonşu iki 
ədədin cəmidir: В. Paskal qurmuşdur. 
ƏDƏDİ İNTEQRALLAMA - inteqral- 
altı funksiyanın bir neçə qiymətinə görə 
inteqralın təqribi qiymətinin hesablanması. 
Müəyyən, adi, çoxqat, həmçinin qeyri- 
müəyyən inteqrallama nəzərdə tutulur. 
Müəyyən inteqrallama üçün kvadratura 
düsturları, çoxqat inteqrallama üçün isə ku- 
batura düsturları tətbiq edilir. Qeyri: 
yən 

0) = İf(edi 
2 

inteqrallama məsələsində əsas xüsusiyyət 
inteqralın yuxarı sərhədinin dəyişən olma- 
sıdır. y(x)-in qiymətinin x-in çox sayda 
qiymətləri üçün tapılması bir sıra xüsusi 
metodların işlənilməsinə gətirib çıxarmış- 
dir, 
ƏDƏDİ ORTA - bir neçə ədədin cəmini 
(ay”aşt...”a,) onların sayına (л) böl- 
dükdə alınan ədəd (a): 

az(aytayt ...a,)ln 

Məs, 3, 5, 7 ədədlərinin ədədi ortası: 
(35 5-7)/3-- 5-dir. 
ƏDƏDİ SIRA — bax Sira, 
ƏDƏDİ SİLSİLƏ - qı...... 

nəticələrin qeydi və s.) yerinə yetirilməsinə 

gətirilir. Ə.ü.-da ədəd oxu diskret ədədlər 
sistemi, kəsilməz funksiyalar üzərində 
aparılan əməllər isə funksiyanın sistemdəki 
qiymətləri üzərində aparılan cəbri əməllərlə 
əvəz edilir. Kəsilməz arqumentli funksiya 

bu sistemdə aldığı qiymətlərlə ifadə olunur 

(бах Riyazi cədvəllər). 20 əsrin əvvəlində 
Əlü. sərbəst riyazi fənn şəklinə düşmüş, 
fizika və texnikanın yeni məsələlərinin və 
hesablama üsullarının, xüsusən elektron 
hesablama maşınının yaradılması ilə əla- 

qədar inkişaf etmişdir. Ə.ü.-ların yenidən 
işlənməsi və elektron hesablama muşın- 
larına tətbiqi hesablama riyaziyyatının ya- 
ranmasına gətirib çıxardı, 
ƏDƏDİN TAM VƏ KƏSR HİSSƏSİ 
həqiqi ədədin xüsusi şəkildə x” sl: (x) 
təsvirindəki (х) və fx): toplananları, xsi 
keçməyən ən böyük qiymət x ədədinin tam 
hissəsi adlanır və İx) kimi işarə edilir, Məs., 
15.61“ 5, 13.2) = -4. fx) işarələməsini 
K.Qauss (1808) riyaziyyata daxil etmişdir. 

x ədədinin kəsr hissəsi x-İs) fərqidir, 
həmişə 0 € (x)€ 1 olur, İr) funksiyası döv- 

rü 1-ə bərabər olan periodik funksiyadır. 
ƏDƏDLƏR NƏZƏRİYYƏSİ - riyaziy- 
yat bölməsi: tam ədədlərin xassələrini 
öyrənir. Əsas problemləri: sadə ədədlərin 
xassələri (düzülüşü), qeyri-müəyyən tən- 
liklərin həlli, verilən ədədin müəyyən sayda 
sadə ədədlərin qüvvətlərinin cəmi şəklində 
göstərilməsi və s. Bu məsələlərə dair 
aparilan tədqiqatlar nəticəsində Ə.n. bir 
neçə sərbəst bölməyə ayrılır: ədədlərin 
analitik və additiv nəzəriyyələri, cəbri və 
transsendent ədədlər nəzəriyyəsi və 5. 
Ədədlərin analitik nəzəriyyəsinin əsas 
problemi verilmiş x-dən böyük olmayan 
sadə ədədlərin sayını göstərən х(х) funk- 
siyasının tədqiqidir. Ədədlərin additiv 
nəzəriyyəsinin əsas problemləri isə bütün 
təbii ədədləri sonlu sayda sadə ədədlərin, 

a, ədədlərinin yaxud onların p dərəcəli qüvvətlərinin 
həmmədiyyə "əsərində rast gəlinir. Bundan ardıcıllığı, silsilənin hər bir həddi özündən cəmi şəklində göstərmək (bax Qoldbax 
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ƏDƏN 

problemi) və Varinq problemidir. Cəbri 
və transsendent ədədlər. nəzəriyyəsində 
həqiqi ədədin müəyyən dərəcəli cəbri tən- 
liyin həlli olub-olmaması öyrənilir. 20 əsrin 
əvvəlinədək ancaq х= 3,14... və: 
ədədlərinin transsendentliyinin isbatı mə- 
lim idi. Һет Ümumdünya riyaziyyat- 
çılar qurultayında: 23 çətin problem təklif 
etmişdir (1900). 7-ci problem a. 0, cəb- 
п, 8 isə irrasional ədəd olduqda all ədə- 
dinin cəbri, yaxud transsendentt ədəd ol- 
duğunu göstərməkdir. Bunun A.O.Gelfond 
tərəfindən həlli transsendent ədədlər nə- 
zəriyyəsinin inkişafının başlan 

əriyyəsinin Qeyri-müəyyən tənliklər nə 
əsas məsələsi taməmsallı, çoxm 
cəbri tənliklərin tam həllərini tapmaqdır 
Bu, ancaq ikidərəcəli ikiməchullu tənliklər 
üçün tamamilə həll edilmişdir. Yüksək- 
dərəcəli qeyri-müəyyən tənliklərin həlli ilə 
Pifaqor, Diofant və b. məşğul olmuşlar, 
P.Ferma bu sahədə bir sıra əhəmiyyətli 
nəticələr almışdır. (bax Fermanın böyük 
teoremi). Ən. sahəsində ilk tədqiqatlar 
Pifaqor məktəbində aparılmışdır. Evklidin 
Əsaslar” əsərində bölünmə nəzəriyyəsi 

(bax Ev 

sonsuzluğunun isbatı şərh edilmişdir. Dio- 
Газ “Hesab” əsərində bir və iki dərəcəli 

id alqoritmi) və sadə ədədlərin 

müəyyən tənliklərin bir çox növü. yey 
nün həllinin, K.Qauss isə müqayisə nə- 

əsinin əsas üsullarının müntəzəm zər 
ərhini vermişdir 

ƏDƏN 
adlı mühaf 

Yəmənin e.-q.-ində şəhər. Eyni- 
anın inz. m. Əh. 865,0 min 

(2015). Ərəbistan dənizinin Ədən körfəzi 

Ədən şəhərindən p 

sahilində yerləşir. Mühüm tranzit portu 
(illik yük dövriyyəsi 12.2 min. (). Beynəl- 
xalq aeroport. 

Adana (Asana) adı ilə hələ qədim yunan 
və Roma coğrafiyaşünaslarına məlum olan 
Ə. sonralar Cənubi Ərəbistan dövlətləri 
tərkibində olmuşdur. Tranzit ticarəti mər- 
kəzi kimi mühüm əhəmiyyət daşımışdır. 
Ә.- səyahət edən ilk avropalı (1440) Ve- 
nesiyadan olan N.Kontidir. Vasko da Qa- 

manın Avropadan Hindistana dəniz yolunu 
kəşf etməsindən (1497-99) sonra tranzit 

ticarətdə Ə.-in əhəmiyyəti azalmışdır. Şə- 
hər Himyəri padyahllığının, həbəşlərin və 
Sasanilərin dövründə uzun müddət Ərə- 
bistan y-a-nın "birinci bazarı” rolunu oyna- 
mişdir. 631 ildən başlayaraq (Yəmənin son 
valisi Bazan müsəlman olduqdan sonra) 
Ə.-də islam yayılmışdır. 1173-1228 illərdə 

Əyyubilərin, Rəsulilərin, sonralar isə Ta- 

hirilərin (1454-1517) hakimiyyəti altında 
olmuşdur. A/bukerke (1513), sonra isə 

Məmlüklər şəhəri ala bilməmişlər. 1538. 
1630 illərdə Osmanlı imperiyasının tərki- 
bində olan Ə.-i 1548 ildə portuqallar tut- 
mağa cəhd etsələr də, Piri rəis buna imkan 
verməmişdir. 1802 ildə Ə. ingilis ticarət 
gəmiləri üçün “açıq” elan edildi və burada 
Ost-Hind şirkətinin faktoriyası yaradıldı. 
1839-67 illərdə B.Britaniyanın müstəm- 
ləkəsi (həmçinin hərbi-dəniz, sonralar hər- 

bi-hava bazası) idi. Süveyş kanalı çəkil- 
dikdən (1869) sonra Ə.-in rolu daha da 

artdı. 1870 ildə burada ilk Yəmən beynəl- 
xalq teleqraf st. açılmışdır. 1963 ildən Ə. 
Cənubi Ərəbistan Federasiyasına daxil 

olmuş, 1967 il noyabrın 30-da B.Britani, 
qoşunları şəhərdən çıxarılmışdır. 1967-70 
illərdə Cənubi Yəmən Xalq Resp.-nın, 
1970-90 il-lərdə Yəmən Xalq Demokratik 

Resp.-nın paytaxtı olan Ə. 1990 ildən vahiq: 
Yəmən dövlətinin tərkibindədir. Yəməndə 
vətəndaş müharibəsi zamanı 2015 ilin mar. 
ипда şəhər “Ənsarullah” hərəkatı (husilər) 
ardıcıllarının nəzarətinə keçmiş, həmin ilin 
iyul ayında prezident Hadinin silahlı qüv- 
vələri tərəfindən tutulmuşdur. 

Milli teatr, etnoqrafiya və hərbi-tarix: 
muzeyləri, un-t (1970) və s, fəaliyyət gös- 
tərir. Ölkənin iqtisadi və ticarət mərkəzidir, 
Süveyş kanalından keçən gəmilərin əksə- 
riyyətinə xidmət edən port Ə.-in iqtisa- 

diyyatında mühüm rol oynayır, Gəmi tə- 

miri, ölkədə ən iri neft emalı z-du, to- 
xuculuq və yeyinti sənayesi müəssisələri 
var. 1991 ildə gəmilərə xidmət və neft 
hasilatı sahələrinin inkişafı məqsədilə Ə, 
AİZ yaradılmışdır. 

ƏDƏN (or. göz) - 1839-1967 illərdə İn- 
giltərənin Cənubi Ərəbistanda müstəmləkə: 

ərazisi, Krala məxsus Ə, müstəmləkəsindən 
ibarət olmuş və tərkibinə Ədən ş., Perim 

(Bərim, yaxud Məyyun) və Xuriya-Muriya 
(indiki Həllaniyyat) a-rı, həmçinin Şərqi 
Ədən və Qərbi Ədən protektoratları, Kə- 

məran a. daxil idi, Ə.-də İngiltərə müstəm- 
ləkə hakimiyyəti Ədən ş.-nin işğalı (1839) 
ilə başlamış, bütün Ə. ərazisinin İngiltə- 
rənin nəzarətinə keçməsi 20 əsrin 30-cu 
illərində başa çatmışdır. Ə. Britaniya Hin- 

distanının idarəçiliyində (1937 ilədək), ay- 
rica müstəmləkə (1937-63) və Cənubi Ərə- 

bistan Federasiyasının (1963-67) tərkibin- 

də olmuşdur. Ə. İngiltərənin Ərəbistan də- 

nizində portu və mühüm hərbi bazası idi. 
1967 ildə Cənubi Yəmən Xalq Resp.-nın 
tərkibinə qatıldı. 
ƏDƏN BAĞI (ivritcə 779 33 = Qan Eden), 
iudaizmdə - Adəm və Həvva üçün 

Allah tərəfindən salınmış bağ: dünya cən- 
nəti, Bibliyanın “Yaradılış” kitabında təs- 
мап verilir (Yar. 2:4-14). Harada yerləşməsi: 

barədə müxtəlif versiyalar var (Dəclə və: 
Fərat çaylarının qovşağı, Təbriz ş.-nin ət- 
rafi və s.). Tədqiqatçılar Ə.b.-ndan axan 
Pişon və Gixon çaylarını Araz, Böyük 
Zab, Кәтхә, Karın (hər ikisi İran), Diyala 
(İraq), Qanq, hətta Nil çayı ilə eyniləş- 
dirmişlər, Quranda Adəm və Həvvanın 
məskunlaşdığı bağdan “cənnət” adı ilə 
bəhs olunur (2:35: 7:19: 20:117). Bax 
həmçinin Cənnər, 

ƏDƏN KÖRFƏZİ - Ərəbistan dənizində, 
Ərəbistan və Somali y-a-ları arasında körfəz. 
Sah. 259 min km), dərinliyi 4525 m-ə çalır. 
Dib relyefi kəskin parçalanmışdır. Babül- 

məndəb boğazı Əkk.-ni Qırmızı dənizlə bir- 
ləşdirir. Suyunun temp-ru qışda təqr, 257C, 
yayda təqr. 29”C: duzluluğu uyğun olaraq 
35-36д və 36-36,58-dir. Yarımsutkalıq 
qabarmalar (hünd. 2,9 m-ədək) olur. Əsas 
portu Ədəndir. 
ƏDİB NİŞAPURİ, Şeyx Əbdülcavad 
(ə lal ə 2 yallı су) (1865, Nişa- 
pur - 1926, Məşhəd) — İran şairi, İlk təh- 

Vişapurda almış, fars və ərəb dili və 
atından başqa fəlsəfə, məntiq, kə- 

lam, tibb, astronomiya elmlərinə də yiyə- 

lənmişdir. Hayratxan, Fazilxan, Nəvvab 
mədrəsələrində dərs demişdir. İrandakı 
məşrutiyyə hakimiyyətini mədh edən iki 
qəsidə yazmışdır. Bu qəsidələrində həm də 
rus və ingilislərin İranı iki nüfuz dairəsinə 
ayırmalarını tənqid edərək, milləti öz mən- 
liyinə qayıtmağa səsləmişdir. Əvvəllər 
Kumi Şirazinin təsirilə yazan şair daha 
sonra Fəmxi Sistani, Mənüçöhr Damqani, 
Findövsi kimi şairləri təqlid etməyə başla- 

mişdir. Qəsidə, qitə və rübailərdən ibarət 
beş min beytlik divanı "Ləali-i Məknun” 

adı ilə Məşhəddə nəşr olunmuşdur (1954), 

ƏDİB PİŞƏVƏRİ (.523-ә xəs), Se- 
yid Əhməd ibn Şəhabəddin 
Rəzəvi (1844, Pişəvər, indiki Pakistan 

İslam Resp.-ında – 30.6.1930, Tehran) - 

İran şairi, İlk təhsilini Kabil ş.-ndə almış, 
Qəznə, Herat, Məşhəd və Səbzəvarda ta- 
nınmış alimlərin tələbəsi olmuşdur. Ana 
dili olan puştu dilindən başqa, fars və ərəb 
dilini də mükəmməl bilən Ə.P.-nin 20 min 
beytə çatan şeirləri arasından seçilmiş fars 
dilində 4200, ərəb dilində 370 beytdən 
ibarət divanı ölümündən üç il sonra dostu 

Əli Əbdürrəsuli tərəfindən “Divan-ı qəsai- 
dü qəzəliyyat-ı farsi və ərəbi” adı ilə Teh- 
randa nəşr edilmişdir. II Vilhelmə yazdığı 
14 min beytlik “Осузәглатә” məsnəvisində 
almanlara olan heyranlığını və ingilislərə 
nifrətini qələmə almışdır. Ə.P. əsərlərində 

Ədimə şəhərindən görünüş. 

dövrünün sosial və siyasi mövzularına mü- 
raciət etmişdir. 

ƏDİB ÜL-MƏMALİK FƏRƏHANİ – 
bax Fərəhani Mirzə Sadıq xan. 
ƏDİRNƏ (Едгпс) - Türkiyənin Mərmərə 
bölgəsində il. Sah. 6,3 min (ән2, Əh, 399,7 
min (2012). İnz. m. Ədimə ş--dir. Şm.-da 
Bolqarıstanla, q.-də Yunanıstanla həm- 
sərhəddir. Səthi düzənlikdir, şm.-ını və 
c.-unu alçaq dağlıqlar (hünd. 500 m-ədək) 
tutur. Ən böyük çayı Bolqarıstanla sərhəd 
boyu axan Meriçdir. İqlimi с.-да Aralıq 
dənizi tipli, şm.-da kontinentaldır. Ə.ş.-ndə 

yanvar ayının orta temp-ru 22С (-22,29C 
də qeydə alınmışdır), iyul ayının orta temp- 
ru 24,62С təşkil edir, yağıntının illik miq- 
darı 597 mm-dir. Tarlaçılıq (taxil, günə- 

baxan, çəltik), tərəvəzçilik (şəkər çuğun- 
duru, şalğam). bostançılıq (yemiş, qarpız), 
heyvandarlıq (qoyun, keçi, inək) inkişaf: 
etmişdir. Ərazisi neft və təbil qaz ehtiyatları 
üçün perspektivli sayılır, iqnit yataqları 

var, 
ƏDİRNƏ (Edime) — Türkiyənin Avropa 
hissəsində, Şərqi Frakiyada şəhər. Ədirnə 
ilinin inz. m. Əh. 276,6 min (2012). Nəql. 

qovşağı. 
Şəhər e.ə. 7 əsrdən məlumdur. Fraki- 

yalılar tərəfindən (Odris adı ilə) salındığı 
ehtimal olunur. Sonralar Oresteya, Uskad 
adlandırılmışdır. Roma imperatoru Ad- 

rianın (117-138) vaxtında şəhər daha da 
genişləndirilmiş, onun şərəfinə Adrianopol 
adlandırılmışdır. Bulqarlar bir neçə dəfə 
Ə--ni ələ keçirmiş (620, 813, 914), lakin 

bizanslılara qaytarmağa məcbur olmuşlar. 
11 əsrin ortalarında şəhər bizanslılar, bul- 

qarlar və peçeneqlər arasında müharibə 
meydanına çevrilmiş və əldən-ələ keç- 
mişdir. Bizansın, 1204-61 illərdə arın 

imperiyasının, sonra yenidən Bizansın tər. 
kibinə daxil idi. Bu zaman şəhər əvvəlki 

əhəmiyyətini itirmişdir. 1361 ildə Osmanlı 
sultanı 1 Murad şəhəri işğal etdikdən sonra 

Ə, adlandırılmışdır. 1453 ilədək Osmanlı 

dövlətinin paytaxtı idi. 18 əsrdə şəhərdə iki 
dəfə güclü yanğın olmuşdur. 19 əsrdə Ru- 
siya-Türkiyə müharibələri zamanı Ə.-ni iki 
dəfə rus, birinci Balkan müharibəsində 

(1912-13) bolqar, 1920-22 illərdə isə yu: 

nan qoşunları tutmuşdu. Sevr sülh müq: 
viləsinə (1920) görə Yunanıstuna verilməli 

idi, lakin türk xalqının xarici müdaxiləçilər 
üzərində qələbəsindən sonra Türkiyəyə 
qaytarılmışdır. 

Ə, erkən və klassik Osmanlı dövrü sə: 

nətinin inkişafını əks etdirən önəmli mər- 

kəzlərdən biridir. Şəhərdə Roma və Bizans 

dönəni tikililərinin qalıqları var. Tama- 
milə yenidən qurularaq, Bizans kilsəsindən 
məscidə çevrilən qübbəli və təkminurəli 
İldırım Bəyazid camcsi (1397 və ya 1400) 
türk memarlığının ən qədim öməklərin- 
dəndir. Doqquzqübbəli, tacqapı və minbəri 
(türk memarlığının diqqətəlayiq nümunəsi) 
ağ mərmərdən, iç məkanında böyük xət- 
tatlıq işləri və barokko üslubunda bəzəkləri 

olan Əski came (1403–14: memar Konyalı 

Hacı Əlaəddin) Osmanlı dönəmindən döv- 

rümüzədək qalan monumental abidələrdən 
biridir. Mərmər tacqapılı Bəylərbəyi ca- 
mesi (1429) Rumeli bəylərbəyi Sinanəddin 
tərəfindən inşa edilmişdir. Təkqübbəli tiki- 
linin mehrabındakı ulduz və həndəsi mo- 
tivli bəzəkləri özünəməxsusluğu ilə diqqəti 
cəlb edir. 1 Murad dövründə inşa olunan 
(1436 ildə) Muradiyyə camesinin sadə xa- 
rici görünüşündən fərqli olaraq, daxildəki 
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bəzək işləri və çinilər türk dekorativ-tətbiqi 
sənətində önəmli yer tutur, Üçşerefeli ca- 
mesi (1438-47) Osmanlı memarlığında er- 
kən və klassik dövr arasında yer almışdır. 
1484-88 illər arasında tamamlanan “Bə- 
yazid" kompleksi Ə.-də ən mühüm tiki- 
lilərdəndir. Memar Sinan sənətkarlığının: 
kamil nümunəsi olan Səlimiyyə camesi 
(1569-75) Osmanlı sənətinin və dünya 
memarlıq tarixinin ən qiymətli əsərləri 
sırasındadır. Şəhərdə bir çox başqa camelər 
də (Şahmələk camesi, 1429: Aişəqadın 
mesi, 1460: Qasım paşa camesi, 1470 və s.) 
var, Örtülü bazarlar Ə.-nin ən önəmli in- 
şalarındandır: on dörd qübbəli, otuz otaqlı, 
divarları kəsmə daşdan olan Bədəstən: 

bazari, 1417, memar Əlhəddin: 130 dükanlı 
Əli paşa bazarı, 1569, memar Sinan və s 
Şəhərdə memarlıq baxımından maraq dö- 
ğüran karvansaralar (ikimərtəbəli Rüstəm 

paşa karvansarası, memar. Sinan: təmir 
edildikdən sonra 1972 ildən hotel kimi isti- 

fadə olunur: Əkməkçioğlu Əhməd paşa 
karvansarası, 1609, memarlar Sədəfkar 
Mehmed ağa və Ədiməli Hacı Şaban): 

hamam (Sokullu hamamı, memar Sinan, 

Taxtaqala hamamı, 1435: zəngin bəzəkli 
Qazimihal bəy hamamı, 1422: Mezit bəy 

hamamı, 1442 və 5,), üzərində kitabə olan 

çeşmələr (Mərzifonlu Qara Mustafa paşa 

çeşməsi, 1666: ampir üslubunda Rüstəm 
Bəkir paşa çeşməsi, 1850 və s.) vardır. 
Osmanlı dövrünün məşhur tikililəri olmuş 
Ə. saraylarının yalnız qalıqları dövrümü- 
zədək saxlanılmışdır (Yeni saray, inşasına 
1450 ildə başlanılmış, Fateh Sultan Meh- 

med dövründə sona çatdırılmışdır, Mamak 
sarayı, II Səlim dövrü: Bayırbağça qəsri, İl 
Osman dönəmi). Ə.-dəki Bizans dövrünə 
aid körpü (13 əsr): Qazimihal körpüsü 
(1420, uz. 766 m): Saray körpüsü (1560, 
memar Sinan) və Ədimə vağzalı (memar 
Kəmaləddin) da dəyərli memarlıq nümu- 

nələridir. 

Trakya Un-ti (1982), liseylər, Arxeo- 

logiya və etnoqrafiya (1935), Türk və islam 
əsərləri (1971) muzeyləri, Səlimiyyə xalq 
kitabxanası var, Hər il ənənəvi Kırkpinar 
yağlı güləş tumiri keçirilir. 

Kit r-nunun (ахи və 5.) ticarət mərkə- 
zidir. Yeyinti sənayesi müəssisələri, pam- 
bıq parça f-ki, diy. emalatxanaları var, Gül 
yağı istehsal edilir, xalça toxunur, 
ƏDİRNƏ SÜLHÜ (1713) - Rusiya-Tür- 
kiyə müharibəsindən (1710-13) sonra bağ- 

lanmış müqavilə. İyunun 13-də Ədimə 
ş--ndə imzalanmışdır. Müqavilənin bağlan- 

masına səbəb 1 Pyotrun ?”ur sülhünün 
(1711) şənlərini (Azovun qaytarılması, bir 
sıra qalanın sökülməsi, Taqanroq hərbi 
dəniz bazasının dağıdılması və Reç Pos- 
politadan rus qoşunlarının çıxarılması) 
pozması oldu. Bununla əlaqədar Osmanlı 
dövləti Rusiyaya müharibə elan etdi (1711 
ilin dekabrında və 1712 ilin noyabrında, 

lakin hərbi əməliyyatlar başlamadı), Dnepr 
çayının aşağı axarının neytral ərazi elan 

edilməsini, Ukraynanın sultanın protekto- 

ratına keçməsini, Şimal müharibəsi (1700- 

21) nəticəsində Rusiyanın işğal etdiyi bütün 
ərazilərin İsveç kralı A7/ Karla qaytarıl- 
masını, Rusiyanın Krım xanlığına yenidən 

Ədimə şəhəri. Səlimiyyə camesi 
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Оперпп sağ sahili (Kiyev və 
ərazi istisna olmaqla) türklərin 
yətinə keçdi, iki dövlətin sərhədi 

ü 
ƏDİRNƏ SÜLHÜ (1829) — Rusiya: 
kiyə müharibəsini (1828-29) başa 
miş müqavilə. Sentyabrın 14-də Türkiyənin 

Ədirmə ş.-ndə imzalanmışdır. Ə.s.-nə əş- 
asən adalarla birlikdə Dunayın s 
Kuban çayının mənsəbindən Acarıstanın 
şm, sərhədinədək Qafqazın Qara dəniz: 
sahili, həmçinin Anapa, Poti, Axalkələk, 
Axalsıx qalaları Rusiyaya verildi, Türkiyə 
Gürcüstan, İmereti, Minqreliya və Quriya- 
nin, həmçinin Türkmənçay müqaviləsinə 
(1828) əsasən İrəvan və Naxçıvan xanllıq- 
larının Rusiyaya birləşdirilməsini təsdiq 
etdi. Türkiyə Rusiyanın və xarici ölkələrin 
ticarət gəmilərinə Bosfor və Dardanel 

boğazlarından sərbəst keçmək hüququ, hər 
il xərac almaq şərti ilə, Moldovaya və 
Valaxiyaya muxtariyyət verdi, Türkiyə 1,5 
il ərzində Rusiyaya 1,5 mln. Hollandiya 
çervonu məbləğində təzminat verməli idi, 
Əs, Cənubi Qafqazın çox hissəsinin Ru- 
siyaya birləşdirilməsini başa çatdırdı. 
ƏDLİYYƏ (rr. Ај: — ədalət, qanun- 
çuluq) – bütün məhkəmə və hüquq ida- 

rələri sistemi və onların fəaliyyətinin məc- 
müsu, 
ƏDVİYYAT, ədviyyə- tərkibində ədva 
və aromatik maddələr olan, qidanın dad 
keyfiyyətini, həzmini yaxşılaşdırmaq məq- 

sədi ilə ona əlavə edilən ədviyyat birkilə- 

rinin qurudulmuş hissələri. Dünyada təqr. 
1000000 Ə. bitkisi məlumdur, onun 3000-i 
qidada işlənir. Tərkibində, adətən, efir 

yağları, qlükozidlər, aşı maddələri olur, Ə.- 
dan kulinariyada, yeyinti sənayesində (kon- 
serv, qənnadı, çörək-bulka, likör-araq), 
həmçinin tibdə və ətriyyatda istifadə edilir. 

Ən qiymətli Ə. tropik bitkilərdən alınır, 
Bitkinin toxumlar (cövüz, xardal), mey- 
vələr (bibər, vanil, cirə), çiçəkləri, yaxud 
onun hissələri (yerqulağı, mixək), yar- 
paqları (dəfnə yarpağı), qabığı (darçın), 
kökümsovu (zəncəfil) Ə. kimi işlədilir. Bir 
qayda olaraq, Ə.-lar bu və ya digər emal 
prosesindən (qurudulma, həmçinin fer- 

mentləşdirmə, təmizlənmə, qaynadılma) 
keçir. 

Bütün dünyada yayılmış və hər bir milli 
mətbəxdə geniş istifadə olunan Ə. çox 
qədim zamanlardan məlumdur. Ehtimallara 
görə, qədim insanlar yeməklərində Ə.-dan 
istifadəyə duzdan daha əvvəl başlamış, isti 
iqlim şəraitində müxtəlif qida məhsullarını 

ƏDVİYYAT BİTKİLƏRİ nının — —————— —— = ИКӘН 
saxlamaq məqsədilə onun bakterisid: tə- 
sirindən yararlanmışlar. Ə.-dan həmçinin 
dini ayinlər zamanı, eləcə də təbabətdə 
geniş istifadə olunmuşdur. Ə. adına ilk dəfə 
təqr. е.ә. 3000 ildə Qədim Şərq siviliza- 
siyalarına (Çin, Hindistan, Misir) aid mən- 
Һәләдә rast gəlinir (darçın Çində hələ e.ə, 
2700 ildə işlədilirdi). Antik dövrdə yunan 
yəromalılara da Ə. məlum idi. Qiyməti çox 
yüksək olan Ə.-ın tədarükçüləri Hindistan, 
Seylon, Cənubi Asiya, Kiçik Asiya, Orta 
şərq, Afrika və Aralıq dənizi ölkələri sa- 
yılırdı. Plini Qədim Romada sakinlərin hər 
il ekzotik və ətirli Ə.-a 50 mln. sestersi 
xərclədiklərini qeyd edirdi. / A/arix eramı- 
zın 408 ilində romalllar üzərinə xərac qis- 
mində 5000 funt qızılla yanaşı, 3000 funt. 
tiq istiot tələbi də qoymuşdu. 

Erkən orta əsrlərdə Roma imperiyasının 
süqutu ilə əlaqədar Ə. ticarəti tənəzzülə 
uğramış və yalnız 7 əsrdə yenidən canlan- 
mişdi. Əsas ticarət mərkəzinə çevrilmiş 
Konstantinopola Ə.--ı ərəb tacirləri gətirir 
və Bizans tacirləri vasitəsilə avropalılara 
satırdılar. Pireney y-a-nda isə ərəblər av- 
ropalılarla birbaşa ticarət aparırdılar. Bi- 
zans imperiyasının süqutundan sonra Ə. 
ticarəti yenidən zəiflədi. Səlib yürüşləri za- 
manı Avropaya müəyyən qədərƏ. gətirilsə 
də, əhalinin ehtiyaclarını tam ödəmirdi. Ka- 
tolik kilsəsinin müsəlmanlarla bir- başa 
ticarət əlaqələrini qadağan etməsi tacirlərin 
narazılığına səbəb olurdu. Venesiyanın 
Roma papası 111 İnnokentidən müsəl- 
manlarla Ə. ticarəti aparmaq üçün müs- 
təsna razılıq alması ticarəti yenidən can- 

landırdı. 13 əsrin əvvəllərindən Ə, ticarəti 
Vencsiya, Genuya və Piza arasında bö- 
lüşdürüldü. 14 əsrdən Vencsiya tacirləri Ə. 
ticarətində inhisarçı oldular. Bu dövrdə 
Molukk a-rından və qonşu regionlardan 
malayyalıların topladığı Ə. ərəb tacirləri 
tərəfindən alınır və Malakkaya gətirilir, bu- 
rada Malakka sultanına rüsum ödənildik- 
dən sonra iri gəmilərə yüklənirdi. Gəmilər 
Hindistan və Ərəbistan у-а sahilləri bo- 
yunca üzərək Oman körfəzi, yaxud Misir 
sahilində boşaldılır, tranzit ödənişindən 
sönra Ə, karvanlarla Aralıq dənizi sahil- 
lərinə çatdırılır, Nilin mənsəbində isə Ve- 
nesiya tacirlərinin iri gəmilərinə yüklənirdi. 
Ümumiyyətlə, Ə.-ın istehlakçılara çatdınıl- 

ması təqr. iki ilə başa gəlirdi. Ə. Avropada 
çətin əldə edildiyinə və baha olduğuna görə 
cəmiyyətin iqtisadi və sosial həyatına mü- 
hüm təsir göstərirdi. 18-19 əsrlərədək Ə, 
təmtəraq göstəricisi, kapital yığımı və qar- 
silıqli hesablaşma vasitəsi, silahlı müna- 
qişələr üçün bəhanə idi. Orta əsrlərdə 
Frunsada 1 funt cövüzə 3-4 qoyun, yaxud 

inək almaq olardı. 12 əsrdə genuyalılar 
müzdurlara əməkhaqqını pulla birgə istiotla: 

ödənilə bilərdi. 
Ә.лп bahalığı səbəbindən onun saxta- 

laşdırılması cəhdləri də baş verirdi, Bunun 
qarşısını almaq üçün dövrə uyğun sank- 
siyalar tətbiq edilirdi. Fransada döyülmüş 

öt tn in. şin cad dəl livr (təqr, gümüş), cəhdin 

təkrarlanmasına görə əmlakın tam müsa- 

dirəsi, ticarətin bağlanması və həbs nəzərdə: 
tutulurdu. Almaniyada zəfəranın saxtalaş- 
dirilmasına görə cinayətkarı yandırır, ya- 
Xüd saxta məhsulla bərabər torpağa basdı- 
nrdilar, 

Ə. Böyük coğrafi kəşflərin səbəblərin- 
dən biri idi. Avropaya Venesiya tacirlərinin 
vasitəçiliyi olmadan ilk dəfə Ə.-ı yalnız 
1498 ildə Portuqaliya səyyahı Vasko de 
Qama gətirmişdi. O, sonralar daha bir 
ekspedisiya təşkil edərək Avropaya 2000 r 
Ə, gətirmişdi. F.Magellanın səyahəti por- 
tuqalların İspaniya gəmilərini Afrika sa- 
hillərinə buraxmamaları və ispanların yeni 
tranzit yollar axtarmaları ilə bağlı olmuş- 
dur, 16 əsrin əvvəllərində yeni ərazilərin 
(Amerika) və burada yeni ədvaların aşkar 

edilməsilə Ə. ticarətinin mərkəzi Pireney y- 
a-na keçdi. Niderland, İngiltərə, Fransa və 
İspaniyanın müstəmləkə işğalları ilə əla- 
qədar inhisarçı ticarət mərkəzi aradan qalx- 
di: hər ölkə Ə.-ı öz müstəmləkələrindən 
gətirib ticarət aparırdı. 1510 ildə İspaniyaya 
gətirilən vanil İngiltərədə 1807 ildə, 1601 
ildə Avropaya, xü- susilə İngiltərəyə gətirilən 
Yamayka istiotu yalnız 18 əsrin ortalarında 
Rusiyada və digər ölkələrdə İngiltərə istiotu 
kimi məlum oldu. 

Ə. ticarəti sahəsində inhisarçılıq dövlət- 
lər və iri korporasiyalar tərəfindən dəstək- 
lənirdi. 1566 ildə hollandlar Seylonda 
“darçın vergisi” (12 yaşına çatmış hər bir 
kişi ildə 28 kq darçın ödəməli idi) tətbiq et- 
mişdilər. Verginin həcmi daim artırılaraq 
ildə 303 kq-a çatdırılmışdı. 1512 ildən рог- 
tuqallar, 1605 ildən isə onları sıxışdırmış 
hollandlar mixək və cövüz yetişdirilməsini 
Molukk arxipelaqının iki adasında məh- 
dudlaşdırmışdılar. Mixək əsrlər boyu ma- 
layyalıların məhv edilməsinin, amansız 
istismarının, qızğın rəqabətin, quruda və 
suda aparılan müharibələrin əsas səbəbi 
olmuşdur. 1769-70 illərdə Fransa müstəm- 
ləkə qoşunları zoğ və toxumu talamaq məq- 
sədilə Niderlandın müstəmləkə mülklərinə 
basqın etmişdilər. Seylonu B.Britaniyaya 
güzəştə getməyə məcbur olmuş hollandlar 
burada darçın ağacları plantasiyalarını ba- 
cardıqları qədər məhv etmiş və darçının 

becərilməsini Yava, Bomco, Sumatra ада- 
larına köçürmüşdülər. Müstəmləkəçi döv- 
lətlər Ə.-i öz ərazilərində becərməyə də 
cəhd göstərirdilər. Uğurlu cəhdlərdən biri 
ingilislərin Zənzibarda mixək becərmələri 
idi. Uzun müddət Tanzaniya dünya baza- 
rında mixəyin 9094-nin tədarükçüsü ol- 
müşdür. 

19 əsrin əvvəllərindən əvvəlki şöhrətini 
və varlıların əldə edə biləcəyi məhsul rolu- 
nu itirmiş Ə.-ın qiyməti enməyə: başlamış və 
nəhayət, xörəklərin tamını dəyişdirmək, qis- 
mən də dərman vasitəsinə çevrilmişdir. 

Ə, Azərb.-da da çox qədimdən geniş 
yayılmışdır. Xörəklərə (zəfəranlı plov, sarı- 
köklü bozbaş, quymaq, darçınlı firni və s.), 
həmçinin şirniyyat məmulatlarına (halva, 

mürəbbə, qoğal, şəkərbura, paxlava və s.) 
vurulan müxtəlif növ Ə. Azərb. kulinari- 
yasında mühüm yer tutur. 

Hazırda Ə. istehsalı üzrə dünyanın lider 

dövlətləri Hindistan, Banqladeş, Türkiyə, 
ÇXR, Pakistan və s.-dir. Əsas ixracatçıları 
Hindistan (hər il təqr. 230-250 min 1), İn- 
doneziya, Vyetnam və Braziliyadır. Bu- 
nunla belə hər il toplanmış məhsulun həc- 
mindən asılı olaraq bəzi Ə. növləri üzrə 
(məs., dağkeşnişinin dünya bazarında əsas 
tədarükçüləri Mərakeş, Misir, Bolqarıstın, 
Avstraliya, Rumıniya və Rusiyadır: İran 
və Suriya zirə və cirə üzrə ixtisas- 
laşmişdir) digər ölkələr də ilk sıralara 
qalxa bilir. Ən iri Ə. istehlakçıları ABŞ, 
Almaniya, Yaponiya və Fransadır. Ha- 
zırda İstanbulun yerini Sinqapur tutur. 
Tayland, Şri-Lanka və Cənub-Şərqi Asi- 
yanın digər ölkələrindən buraya bitki 
xammalı gətirilir, emal edilir, ölçülüb qab- 
laşdırılaraq ixrac olunur. 

Dünyada ən əsas ədviyyə növü istiot 
(paprika, çili, Kayen bibəri, ağ və qara is- 
tiot) sayılır, o, Ə. bazarının dövriyyəsini, 

qiymətlərini və ümumilikdə konyunktura- 
sını müəyyən edir. Hazırda qara istiotun 
bir (“unun qiyməti gətirildiyi ölkədən və 
çatdırılma vaxtından asılı olaraq 1600: 

2000 dollar arasında dəyişir, Əsas tədarük- 
çü ölkələr Vyetnam, Hindistan, Malaziya 
və İndoneziyadır. Hər il bazara təqr. 180 
min r istiot çıxarılır. 

Digər klassik ədvaların hər /-ипип orta 

qiyməti 1000-3000 dollar (stabil deyil, 

məhsuldan asılı olaraq dəyişir) arasın- 
dadır, zəfəran, hil, sarikök və təbii vanilin 
qiyməti daha yüksəkdir. Hazırda dünya 
bazarında zəfəranın bir kq-ının qiyməti is- 
tehsal yerindən asıll olaraq 13000 dol- 
laradək olur. 
ƏDVİYYAT BİTKİLƏRİ - müxtəlif or- 
qanlarında ətirli maddələr olan ot və ağac 

213 



ƏFƏNDİ 

növləri. Fərqli bitki fəsilələrinə və biol. Türkiyədən köçürülmüş ermənilər yerləş- 

qrıplara (bax Tərəvəz bitkiləri) aiddir: ədva dirilmişdir. Bölgədə sovet hakimiyyəti qu- 

ətirli, dadlı, efiryağlı, dərman, göyərti, rulduqdan sonra kəndin qaçqın əhalisinin 

meyvəköklü və sitrus bitkiləri. Tərkibində bir hissəsi geri qayıtsa da, 1948-53 illərdə 

efir yağları və onların törəmələri oldu- yenidən: Агәһ-а deportasiya olunmuşdur. 

ğundan Əlb.-nin spesifik ətri və müxtəlif 4.1.1938 ildə kənd Noraşen adlandırıl- 

dərəcədə yandırıcı, acıtəhər tamı olur: Ə.b.- mişdir. 
ƏFƏNDİ Arif Cavanşir oğlu (d.10.10. 
1948, Em. SSR, Qafan r-nu) — Azərb, 
kimyaçısı, kimya e.d. (1990), prof: (2005), 
Azərb. Neft və Kimya İn-tunu (indiki 
ADNSU) bitirmişdir (1971). Azərb. SSR 
EA Kimya Texnologiyasının Nəzəri Prob- 
lemləri İn-tunda (indiki M.F.Nağıyev ad. 
Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu) böyük 
elmi işçi (1977-86), sektor müdiri (1986- 
91) işləmiş, 1991 ildən laboratoriya müdiri 
vəzifəsində çalışır. Əsas tədqiqatları kar- 
bohidrogenlərin və onların halogenli 1ö- 
rəmələrinin katalitik oksidləşmə reaksiya- 
lan üçün katalizatorların alınmasına, həmin 
proseslərin kinetika və mexanizminin öy- 
rənilməsinə həsr edilmişdir. 270-dən çox 
elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrların ha- 

nin tərkibində eləcə də mineral duzlar, 
fitonsidlər, vitaminlər vəs, vardır, Ə.b.-nin 
hissələri qidanın dadı və ətrinin yaxşılaş- 
dırılması üçün, qida sənayesində, əcza- 
çılıqda az miqdarda istifadə edilir. Hər 
erdə becərilir (mülayim iqlimli zonalarda 

cirə, reyhan, vəzəri, keşniş, qaraqınıx, roz- 
marin, cəfəri, kəklikotu, zirə, razyana, kə- 
rəviz, şüyüd, tərxun, zəfəran, qıtıqotu, na- 

nə, sarımsaq və s.: tropik və subtropik- 
lərdə ətirli vanil, əsl badyan, mixək və 
darçın ağacları, dərman zəncəfili, hil, nə- 
cib dəfnə, cövüz, qara istiot və s.). Azərb.- 

da, əsasən, ot formasında olan Ə.b. bitir və 

becərilir, ən geniş yayılanı şüyüd, razyana, 
cəfəri, kərə 
zəri, tərxun, kəvər, reyhan, kəklikotu, 
bədrənc, nanə, soğan, sarımsaq, zəfəran Zırlanmasında xidməti var. 
və s-dir ƏFƏNDİLƏR - Azərb. Resp: Cəbrayıl 
ƏFƏNDİ (or, (2, far. (5538, türk efen- r-nunun Çərəkən ә.4.-пдә kənd. R-n mər- 
di, yun. афбе hökmdar, cənab sö- kəzindən 6 km şm.-ş.-də, düzənlikdədir. 
zündən) - Osmanlı imperiyasında müraciət Əh: 170 (2015): işğaldan (1993, avqust) 
forması: əvvəllər sultan da daxil olmaqla əvvəl heyvandarlıq, üzümçülük, taxılçılıq 
əyan, adlı-sanlı cənab mənasında daha və baramaçılıqla məşğul olmuşdur. Orta 
geniş şəxslər dairəsinə aid edilirdi. 19 əsr- 
dən sultan nəslindən olan şahzadələrə, 

məktəb, klub, kitabxana, tibb məntəqəsi 

var idi, 

ƏFƏNDİLƏR – Azərb. Resp. Qubadlı 
r-nunun Həmzəli ə.d.-ndə kənd. R-n mər- 
kəzindən 12 kn c.-ş.-də, Həkəri çayının 
sahilində, Gəyən düzündədir. Əh. 365 

(2015), işğaldan (1993, avqust) əvvəl hey- 
vandarlıq, tütünçülük və baramaçılıqla 
məşğul olmuşdur. Kitabxana və feldşer- 
mama məntəqəsi var idi. 
ƏFƏNDİYEV (Əfəndizadə) Abdulla 
bəy İsmayıl bəy oğlu (1873, Şəki -1928, 
Bakı) – maarif xağimi, tərcüməçi. AXC 

Parlamentinin üzvi. Rəşid bəy Əfəndiyevin 
qardaşıdır. Nuxada (Şəkidə) evdə və mə- 
həllə məktəbində (1880-88) ibtidai, Gən- 

cədə sənət məktəbində kit. üzrə orta ixtisas 
(1888-94), Tiflisdə Aleksandr Müəllimlər 
İn-tunda ali pedaqoli (1895-98) təhsil al- 
mişdir. 1898 ildə Bakıda pedaqoyi fəa- 
liyyətə başlamış, müxtəlif məktəblərdə 
müəllim və müdir (1898-1920) işləmişdir. 
Qafqaz müsəlman müəllimlərinin birinci 
(1906) və ikinci (1907) qurultaylarında 
iştirak etmiş, S.S.Axundov və F.Ağazadə ilə 
birgə tərtib etdiyi yeni əlifba layihəsini 
müzakirəyə çıxarmış, onlarla birlikdə hə- 
min əlifba layihəsi və qurultayda qəbul 
olunmuş proqram. əsasında “İkinci il” 

ilahiyyat elminin nümayəndələrinə, xari- 
cilərə və müsəlman olmayanlara, qadınlara 
(xanım əfəndi), dövlət məmurlarına (Ə. 
onların rütbəsinin tərkib hissəsi sayılırdı), 
həmçinin bütün savadlı mülki şəxslərə 
xitabən nəzakətli müraciət forması kimi 
işlədilirdi, Türkiyə Resp.-ında rütbələrin və 
bütün köhnə müraciət formalarının ləğvi ilə 
(1934) Ə.-nin rəsmi müraciət forması kimi 

işlədilməsinə son qoyuldu. Hazırda Türki- 
yədə, əsasən, danışıq dilində hörmət əla- 
məti olaraq işlədilir. 
ƏFƏNDİ - İrəvan qub.-nın Aleksandro- 
pol (Gümrü) qəzasında (31.12.1937 ildən 
Hamamlı, 26.9.1949 ildən Spitak r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsrdə İrəvan 
xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edildikdən 
sonra azərb.-lar kənddən qovulmuş və bu- 
raya İrandan, Türkiyədən köçürülmüş er- 
mənilər yerləşdirilmişdir. 26.4.1946 ildə 
Ə. Karaüzor adlandırılmışdır. 
ƏFƏNDİ, Əfəndikənd, Rəhman- 
kənd - İrəvan xanlığının Göyçə maha- 
linda (31.12.1937 ildən Sevan r-nu), Göy- 
çə gölünün sahilində azərb.-ların yaşadığı. 
kənd. 1918 ildə kənd erməni təcavüzi 
məruz qalmış, əhalisi qovulmuş və buraya 
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kibində çalışmışdır. Müzakiyə 
etdiyi əlifba layihəsi komissiya tərəfi 
bəyənilmişdi. Ə.--in tərtib etdiyi əlifba: 
sında müstəqil dövlətin “Son ti 
adlı əlifba dərsliyinin (1919) nəşrinə | a, 
verilmişdi. “Rüstəmin yuxusu, yaxud гб.. 

yası” (1906), "Şagirdlərə hədiyyə" (1014) 
kitablarının müəllifidir. Birinci kitab haq. 
qında M.Ə.Rəsulzadə rəy dərc etdirmişdir. 
Ə, tərcümə ilə də məşğul olmuş, |.А.Кпу. 
lovun, M.Y.Lermontovun şeirlərini ana 
dilinə çevirmişdir. 
ƏFƏNDİYEV Adil Ələddin oğlu (30.10, 
1907, Tiflis qub.-nın Azqurk. - 8.2.1973, 
Bakı) – Azərb. ğunalisti, naşir, tərcümə- 
çi və şair, Əməkdar mədəniyyət işçisi 
(1967). A.Əfənddiyevin atasıdır. Ziyalı ailə- 
sində dünyaya gəlmişdir. Anası Şəfiqə 
Əfəndizadə dövrünün tanınmış pedaqoq- 
larından idi. ADU-nun (indiki BDU) şərq- 
şünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1929), 
"Kəndli qəzetəsi” redaksiyasında (1924), 
“Azərnəşr”də (1925-39, 1954-64), Azərb. 
Radio Verilişləri (1939-53) və Dövlət 
Mətbuat (1964-72) komitələrində məsul 
vəzifələrdə işləmiş, Azərb. Yurnalistlər 
Birliyinin ilk sədri olmuşdur (1959), 
Terminoloyi komitəsinin, toponimika 
komissiyasının, ASE Baş redaksiyasının 

olmuş Ə, tərcümə sahəsində nəzə- 

riyyəçi alim kimi də tanınmışdır. Bir çox 
bədii və siyasi əsərlərin, o cümlədən 
Ö.Xəyyam, İ.S.Turgenev, A.S.Puşkin, 
L.N.Tolstoy, M.Tven, C.Oldricvə b.-nın 
əsərlərini Azərb. dilinə çevirmiş, 1920-30 
illərdə “Adil Nəcdət” təxəllüsü ilə mət- 
buatda şeirlər dərc etdirmişdir. Rusca- 
azərbaycanca 4-cildlik (1940-46) və 
2-cildlik (1956-59) lüğətlərin tərtibçisi və 
redaktoru olmuş, “Azərbaycan türk xalq 
ləhcələri lüğəti”nin (1930) yaranmasında 
yaxından iştirak etmişdir. “Şərəf nişanı” 
ordeni ilə olunmuşdur. 
ƏFƏNDİYEV Arif Mustafa oğlu (d.1.1. 
1943, Şamaxı) — Azərb. biokimyaçısı, Bio- 
logiya e.d. (1986), prof. (1989). Azərb. 
Resp: əməkdar müəllimi (2010). Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunu (indiki ATU) bitirmiş: 
dir (1964). Həmin in-tda bioloği kimya 

həmmüəllifidir. 
xod 
Baki = 19.11.2007, orada) = Azərb. kim- 
yaşı, kimya ed. (1982), AMEA-nın 
akad.-i (2007, m. üzvü 2001). Azərb. 
“сәр. əməkdar elm 
sadi (2005). 

ye İn-tunu (indiki 
ADNSU) bitirmiş- 
dir (1959), Azərb. 
556 ЕА Neft- 
Kimya Prosesləri 
İn-tunda kiçik el- 
mi işçi (1959- 65), 
Azərb, EA Kimya Texnologiyasının Nəzəri 
Problemləri İn-tunda (indiki M.F.Nağıyev 
ad, Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu) 
böyük elmi işçi (1966-71), laboratoriya 
müdiri (1971-2007), AMEA-nın Polimer: 

Materialları İn-tunun direk-toru (1987- 
2007) işləmiş, kimya elmləri böl- məsinin 
akad.-katibi vəzifəsini (2001-07) icra 
etmişdir, Tədqiqatları kompleks əmələ gə- 
tirən polimer sorbentlərin və metal-poli- 
mer kompleks katalizatorların alınmasının 
və xassələrinin tənzimlənməsi prinsiplə- 
rinin işlənib hazırlanmasına həsr edili 
dir. 400-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 

Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
var, 
ƏFƏNDİYEV Elçin İlyas oğlu — bax 
Elçin. 
ƏFƏNDİYEV Əlixan Ömər oğlu (6.4. 
1910, Balakən r-nunun Qabaqçöl k, — 
10.9.1990, Bala- 
kən .) – Azərb, | 
ССК əməkdar 
zootexniki, Sosia- 
list Əməyi Qəhrə- 
mani (1948). Ba- 
lakən r-n torpaq 
şöbəsində zootex- 
nik, Rayon İcraiy- 
yə Komitəsinin ka- 
tibi, MTS direk- 

toru, V.İ.Lenin ad. və “Müskva” kizlarının 

Əsəri: İlkin materiyanın təbiəti haqqında (cisim - 

hədisə - təzabür – vəziyyət - nisbət - proses). B., 2000, 

ƏFƏNDİYEV Fuad Ələddin oğlu (2322, 
1909, Bakı – 19.10.1963, Bakı) — Azərb, 
cərrahı, tibb e.d. (1941), prof. (1943), 
Azərb. SSR EA m. üzvü (1959). Azərb. 
SSR əməkdar hə- 
kimi (1942) və 
əməkdar elm xa- 
dimi (1956). 
A.Əfəndiyevin qar- 
daşıdır. 1944 ildən 
ömrünün sonuna- 
dək Azərb. Dövlət 
Tibb İn-tunda 2-ci 
fakültə cərrahlığı 
kafedrasının mü- 
diri olmuşdur. Ә. hematologiya və qan- 
köçürmə sahəsində də tədqiqat işləri 
aparmış, 1957 ildə onun təşəbbüsü ilə 
Bakı ş. 4 Ne-li kliniki xəstəxanada döş 
qəfəsi cərrahlığı şöbəsi yaradıl- mışdır. 
Azərb. Eksperimental və Kliniki Tibb İn- 
tunun təşkilatçısı və ilk direktoru olmuşdur. 
(1961). Tədqiqatları, əsasən, döş qəfəsi 
cərrahlığı, hematologiya, qanköçürmə, 
qanın laxtalanması və s.-yə həsr edilmişdir. 
Plevra boşluğunda qanın infeksiyalaş- 
masını asanlıqla müəyyənləşdirən orifinal 
üsul təklif etmiş (“Əfəndiyev sınağı”), ağ 
ciyər cərrahlığı üçün xüsusi alət və apa- 
ratlar yaratmış, hemotoraks və hemartroz- 
larin ekspres üsulla müalicəsinin mümkün 
olduğunu göstərmişdir. 200-dən artıq elmi 
əsərin müəllifidir. Elmi kadrların hazır- 
lanmasında xidməti var. SSRİ Tibb EA- 
nın N.N.Burdenko ad. mükafatına layiq 
görülmüşdür. Azərb. SSR Ali Sovetinin 
(3-6-cı çağırış) deputatı olmuş, Qırmızı 
Əmək Bayrağı və Qırmızı Ulduz ordenləri 
ilə təltif edilmişdir. 
Əsərləri: Köks qəfəsi yaralanmılarında plevra: 

boşluğuna qanaxmaların patogenezi, Klinikası və müa- 
сәв: В. 1947: Избр. труды, 8 двӱх томах. Т.1-2, 

Б, 1967–68, 

zifələrdə işləmiş, 
1949 ildən ömrü- 
nün sonunadək Kimya İn-tunun direktoru 
olmuşdur. Ə.-in əsas elmi işləri nadir ele- 
mentlər kimyası və geokimyası sahəsin- 
dədir. Azərb.-ın mineral və lay sularında 
nadir və radioaktiv elementlərin yayılma 
qanunauyğunluqlarını müəyyən etmişdir. 

Kiçik Qafqazın şm.-ş. hi 
termal filiz kompleksinin mincralogiyası və 
geokimyasını öyrənmiş, selen, tellur və saf 
kobalt 2-oksidin alınma texnologiyasının 
yeni sxemini işləyib hazırlamışdır. Azərb. 

dilində kimya terminologiyasının təkmil- 
ləşdirilməsində xidməti var. 200-dən çox 
elmi əsərin, o cümlədən bir neçə kitabın 

müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasın- 
daxidməti var, İki “Şərəf nişanı” ordeni və 
medallarla təltif olunmuşdur, 

Əsərləri: Никеленосносты улытраосномных 
порал Азербаһлжана B., 1945: Минералыныс ис 
томники Азербаһджанз. B., 1952: Вопросы геохи 
мин радидактианых злементов нефтиных vecro- 
рождени. Б. 1964, 
ƏFƏNDİYEV Xəlil Qardaş oğlu (10.10. 
1930, Balakən r-nunun Katex Ҝ. – 109. 
1990, orada) — SSRİ Dövlət mükafatı laı- 
reatı (1977). Balakəndə 1945 ildən 5.Ог- 
çonikidze ad. k-zda (1969 ildən briqudir) 

işləmişdir. Resp.-da “bir beşillikdə iki 
beşillik” hərəkatının təşəbbüsçü olmuşdur, 
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif 

edilmişdir. 

ƏFƏNDİYEV İlyas Məhəmməd oğlu 
(26.5.1914, Qaryagin, indiki Füzuli ş 
3.10.1996, Bakı) – Azərb. yazıçısı, dra- 
maturq, Azərb, SSR xalq yazıçısı (1979), 
əməkdar incəsənət xadimi (1960), Azərb, 
SSR Dövlət mükafatı laureatı (1972). 
Azərb. Dövlət Редадој İn-tunu bitirmiş- 
dir(1938). “Kənd- dən məktublar” adlı ilk 
povest və hekayələr kitabı 1939 ildə nəşr 
edilmişdir. Böyük Vətən müharibəsi 
dövründə yazdığı hekayələr “Aydınlıq 
gecələr” (1945) kitabında toplanmışdır, 
Yaşadığı dövrdə baş verən ictimai pro- 
seslər, müasirlərinin mənəvi-əxlaqi dün- 
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ƏFƏNDİYEV 

yası, yeniliklə köh- || 
nəliyin mübarizə- 
si “İşıqlı: yollar” 
(1947), "Bahar st- 
lari” (1948), "Ata- | 
yevlər ailəsi” 
(1954) pyeslərinin 
əsas mövzularıdır. 
1938 ildə yazıçıya 
böyük uğur qa- 
zandıran ilk irihəcmli 
manı nəşr edilmişdir. 1960-80 illər Ə.-in 

ia ən məhsuldar dövr 
rpüsalanlar” (1960), “Da 

yaradıcı 
müşdür: 
lar arxasında üç dost” (1963), “Sarı- 
köynəklə Valehin nağılı” (h. 1-3, 1976: 

78), "Geriyə baxma, qoca” (1980), 
atılan” (1981) povest və romanları. 

bə oğlan” (1973), “Bağlardan g: 
(1976), “Büllur saraydı 

oynamışdır. “Mahnı dağlarda qaldı 

(1971), “Xurşidbanu Natəvan” (1981), 

Sevgililərin 
cəhənnəmdə vüsalı” (1989), “Tənha iydə 
ağacı” (1991), “Hökmdar və qızı” (1994) 
tarixi dramları gənc nəslin vətənpərvərlik 

Şeyx Xiyabani” (1986), 

əbi 

qoyulmuşdur. Əsərləri əsasında bir sıra 
kino və televiziya filmləri çəkilmişdir. 

Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 2014 ildə Bakıda, An- 

karada (TÜRKSOY-da) və Parisdə 

(YUNESKO-da) 100 illik yubileyi ke- 
çirilmişdir 

Əsərləri: Seçilmiş əsərləri, 4 cilddə. B. 

9-13: Кизилоҝын мост, П М, 1976 
nx остаҝтси a горах, Пуесы: Б, 1979: бат, 

köynəklə Valehin nağılı. B., 1980: Bizim qəribə 
ileyimir. B., 1989: Seçilmiş əsərləri 7 cilddə. B. 

2002, Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. В. 2005, 

041 Seyidov Y. İlyas Əfəndiyev, В, 1975, 

QarayevY. Xan bülbülün nağılı, В. 1995 

ƏFƏNDİYEV İsmayıl Mahmud oğlu (30. 
5.1910, Şamaxı – 30.10.1967, Bakı) 
Azərb, aktyoni, relissor, Azərb. SSR, 
əməkdar artisti (1943). 1932 ildən Bakı 
Türk İşçi Teatrında aktyor kimi fəaliyyətə 
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Sən 
həmişə mənimləsən” (1964) pyesi ilə Ə. 
milli dramaturgiyada lirik-psixoloyi üslu- 
bun əsasını qoymuşdur. “Mənim güna- 
һит” (1967), “Unuda bilmirəm” (1968), 
Məhv olmuş gündəliklər” (1969), “Qəri- 

n səs” 
(1983), “Bizim 

qəribə taleyimiz” (1988), “Dəlilər və ağıl- 

(1992) və s. pyesləri Azərb. milli 

teatr sənətinin inkişafında mühüm rol 

hissinin, estetik zövqünün formalaşma- 
na təsir göstərmişdir. Zəhmət adam- 

rina həsr olunmuş oçerkləri, bir çox 
ənqidi məqalələri var. Əsərləri bir 

rra xarici dilə tərcümə edilmiş, dramları 
müxtəlif ölkələrin səhnələrində tamaşaya 

Əfəndiyev İ. “Arşın malalan" filmində. 

başlamış, 1939 ilədək Gəncə Dram Teat- 

rında bir sıra rollar oynamışdır. Azərb.-ın 
ilk peşəkar kinoaktyorlarından olan Ə, 
1935 ildə “Məhəbbət oyunu” filmində, 

eni horizont” (1940), “Səbuhi” 

ətən oğlu” (1941), “Fətəli xan” 
əxtiyar” (1955), "Qara daşlar” 
O olmasın, bu olsun” (1956), 

"Qızmar günəş altında” (1957), “İnsan 
məskən salır" (1967) və s. filmlərdə çə- 

kilmişdir. “Arşın mal alan” (1945) fil- 

mindəki Süleyman obrazı Ə.-in kinoda 

yaratdığı ən parlaq rollardandır, “Kölgələr 
sürünür” (1 Ş.Şeyxovla birgə) bədii 
filminin və “Arazın o tayında” (1947) sə- 
nədli filminin геј, olmuşdur. 
ƏFƏNDİYEV İsrayıl Rüstəm oğlu (29.3 
1945, Qazax r-nunun Sadıxlı k. - 4.4:2017, 

Bakı) – informatika və avtomatik ida- 
rəetmə sahəsində Azərb. alimi, texnika 

e.d, (1986), prof: 
(198 Rİ Döv- 

lət mükafatı lau- 

reatı (1983). 1969 
ildə Azərb, Neft və 
Kimya İn-tunu (in- 
diki ADNSU) bi- 

tirdikdən sonra: 

orada baş laborant, 

assistent (1975 
76), dosent (1977. 
87) kimi fəaliyyət göstərmiş, 1993-97 
illərdə elm və texnika işləri üzrə prorektor 
vəzifəsində çalışmışdır. 1988 ildən kafedra 

müdiri, ADNSU-nun nəzdində İdarəetmə 

Proseslərinin Avtomatlaşdırılması ETİ-nin 

(1995 ildən) yaradıcısı və direktoru ol- 
muşdur. Azərb. Resp, Təhsil Nazirliyinin 
“Avtomatika və robototexnika” elmi-me- 
(ода şurasının və Azərb. Resp. Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 
Texnika Elmləri üzrə ekspert şurasının sədiri 
vəzifələrini daşımışdır. Tədqiqatları neft- 
ayırma sənayesində mürəkkəb kimya-tex- 
nologiya proseslərinin optimal idarəolun- 
ması, istehsal proseslərinin avtomatlaş- 

dirilmasi: və s.-yə aiddir. Azərb. Milli 

sonralar “ 

Ensiklopediyasının elmi məsləhətçisi. ol. 
muşdur. Ə-müxtəlif beynəlxalq konfrans yə 
konqreslərdə məruzələrlə çıxış etmişdir, 
110-dan çox elmi əsərin, o cümlədən $ 
monoqrafiyanın хә dərs vəsaitlərinin müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xid. 
məti хаг, 

Əsərləri: Методы оптималынга упран- 
зении нефтехимиҹ̧ескиын технологинескима прр- 
нсссами. Teopna ir примененис (1.А.Лгаһбпох, 

birlikdə). Б. 1997: Texnoloyi proseslərin optimal Кар. 
reetmə sistemlərinin layihələndirilməsi metodları. 
Nazəriyyə və tətbiqi (İ.A Mustafayevlə birlikləş: в. 

2005, 

ƏFƏNDİYEV Ол (аг İbrahim oğlu (2.2, 
1924, Dəvəçi r-nunun Qalagah k, - 
2.11.1997, Bakı) — Azərb. fiziki, fizika. 
riyaziyyat e.d. (1975). Azərb. Dövlət Un. 
tini (ADU) bitirmişdir (1951). 1954 ildən 
ADU-nun fizika fakültəsində çalışmış, 
1966–71 illərdə eksperimental fizika 
kafedrasının müdiri olmuş, 1971 ildə fiziki 
elektronika kafedrasını yaratmış və ona 

başçılıq etmişdir. Tədqiqatları plazma fi- 
zikasına aiddir. 150-dən artıq elmi əsərin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. 

ƏFƏNDİYEV Qalib Məmməd oğlu (49. 
5.1946, Bakı) - quyuların qazılması tex- 
nologiyası sahəsində Azərb. alimi, texni- 
ka ed. (1997), prof, (2010), AMEA-nın 
m. üzvü (2007). 

Azərb, Neft və 

Kimya İn-tunu (in- 
diki ADNSU) bi- 

tirmişdir (1969), 
1970 ildən Azərb, 
SSR EA Dərin Neft 

və Qaz Yataqları 
Problemləri İn-tun- 
da mühəndis, 

yük mühəndi: 
çik elmi işçi, böyük elmi işçi, sektor 

müdiri, şöbə müdiri olmuşdur. 2003 ildən 
AMEA Geologiya İn-tunun (indiki AMEA 
Geologiya və Geofizika İn-tu) “Quyuların 
qazılması texnologiyası” şöbəsinin müdi- 
ridir, ADNSU-da pedaqoyi fəaliyyət göstə- 
rir. 2012-13 illərdə Qazax.-da Xəzər Döylət 

Texnologiya və Mühəndislik Un-tində (Ak- 
tat 5.), Atırau Neft və Qaz İn-tunda müha- 
zirələr oxumuşdur. Tədqiqatları quyuların 
qazılması zamanı geol. kəsilişin xüsusiyyət- 
lərinin öyrənilməsi və optimal qərarların 
qəbul edilməsi, quyu qazılması prosesində 
mürəkkəbləşmələrin və qəzaların proqnoz- 
laşdırılması, onların nəticələrinin aradan 

qaldırılması sahəsinə aiddir. Bir çox bey- 

nəlxalq konfransda məruzələrlə çıxış 
etmişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında 

ƏFƏNDİYEV 

xidməti var. 180-dən çox elmi əsərin, 

Əsəri: Поналкеинс әффективности ограни- 
qam волопритоков в нефтаных сәважинах (МТ. 
Abasov, A.5.Strekov ilə birlikdə), Б., 2009. 

ƏFƏNDİYEV Mahmud Məmməd oğlu 
(3.1.1912, Qazax r-nunun Dağ Kəsəmən 
k.-17.11.1975, Qazax ş.) - Sosialist Əmə- 
yi Qəhrəmanı (1948), Goranboy r-nunda 
və Gəncədə baş 

MTS di- 
rektoru, "Gəncə" 
s-zunda direktor 
müavini, Şəmkir 

və Ağdərə r-nlar- 
arası filloksera ilə 
mübxrizə st.-nın di- 

rektoru və 5. vəzi- 

fələrdə çalışmışdır. 
1947 ildə k.t. sahə- 

sində yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏFƏNDİYEV Məmməd Rəşid oğlu 15.10. 
1887, Nuxa (indiki Şəki) — 1.6.1977, Bakı) — 
Azərb. riyaziyyatçısı, prof. (1945), Azərb, 
SSR əməkdar elm xadimi (1943). R.Əfən- 

diyevin oğludur. Peterburq Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1914). 1924 ildən Azərb, Döv- 

lət Pedaqoyi İn-tunda fəaliyyətə başlamış, 
riyaziyyat və təbiyyat elmləri fakültəsinin 
dekanı (1934-35), Azərb. Dövlət Un-tində 
riyazi analiz kafedrasının müdiri (1935-65) 
vəzifələrində çalışmışdır. 1971 ildən mexa- 
nika-riyaziyyat fakültəsində prof.-konsul- 
tant olmuşdur. Riyazi ifadələrin Yaxın Şərq- 

də yayılmış formaları əvəzinə latınca yazılı- 
şını ilk dəfə Ә, işlətmişdir. “Riyazi analizə 
aid yoxlama tapşırıqları” (1939), "Adi dife- 
rensial tənliklər” (1950) və s. əsərlərin müəl- 
lifidir. Lenin ordeni və 2 Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir. 

ƏFƏNDİYEV Məmmədəmin Mustafa 
oğlu (23.9.1897, Şamaxı – 3.5.1988, Bakı) 
– Azərb, terapevti, tibb e.d. (1935), prof. 
(1936), Azərb. SSR əməkdar elm xadimi 
(1957). Bakı Dövlət Un-tinin tibb fakültə- 
sini (1924) bitirmişdir. Ə. 1936 ildə Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunun daxili xəstəliklərin 
propedevtikası kafedrasının prof.-u seçil- 
miş və 1944 ildən ömrünün sonuna qədər 
həmin kafedrada işləmişdir (1944-84 il- 
lərdə kafedra müdiri). Tədqiqatları, əsasən, 
kurortologiya, neft sənayesi işçilərinin peşə 
xəstəlikləri və tibb tarixi problemlərinə həsr 

edilmişdir. Ə. resp.-da malyariya xəstəliyi- 
nin aradan qaldırılması üçün səmərəli fəa- 
liyyət göstərmi İxtisaslı kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. Azərb. Tera- 
pevtlər Cəmiyyətinin sədri (1954-84) ol- 
muşdur. Lenin ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Bakıda adına xəstəxana var, 

Əsərləri: Parazit qurdlar, В. 1933: Леҹсние 
маларин. Б., 1940: Курорт Исти-су, Б, 1965, Te- 
гареиба cib kitabçası, В., 1966, Курорты in мипе- 
ралыһыс истомиики Азербаблзжана (физнотерали), 
(AXQıliyevlə birlikdə). В. 1969, 
ƏFƏNDİYEV Məmmədhəsən (2.2.1867, 
Şamaxı — 1.5.1918, Qusar r-nunun Əniq k.) 

“ Azərb. etnoqrafi, pedaqoq, Qori müəllim- 
lər seminariyasını bitirmiş (1888), əvvəlcə 
Bakı qub--nin Lahic k.-ndə (1893 ilədək), 
sonra Bakıda müəllimlik etmişdir. Lahıcda 
çalişarkən Ə, Azərb. xalqının adət-ənənə- 
ləri, inancları və s. haqqında zəngin matc- 
rial toplamışdır. Həmin materialları “Сбор- 
ник материалов дл описанил местностен. 
иплемен Кавказа" тпәстпәвпдә, “Həyat”, 
“Dəbistan”, “İrşad”, “Кавказ” qəzet və Yur- 
nallarında çap etdirmişdir. Ərəb və: fars 
dillərindən tərcümələri var, “Dəbistan” јиг- 
nalının redaktoru olmuşdur. 
ƏFƏNDİYEV Məmmədsadıq Mirzə Әһ- 
məd oğlu (5.6.1902, Aşqabad - may, 1942, 
Kerç) – Azərb, teatr tənqidçisi, pedaqoq. 
1920-25 illərdə Azərb. Fövqəladə Komis- 
siyasında işləmişdir. Bakı Türk İşçi Teat- 
rının direktoru olmuşdur (1925-29). 30-cu 
illərdə Moskva Dövlət Konservatoriya- 
sında, Dövlət Kinematoqrafiya İn-tu və 
Kommunist Un-tində, eləcə də Bakı Teatr 
Texnikumu, Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tu 
və Azərb, Dövlət Konservatoriyasında teatr 
tarixindən və fəlsə- fədən dərs demişdir. Ə. 

Azərb, teatrına дајг əsərlər yazmış, mət- 
buatda “Nuri Nuriyev” imzası ilə çıxış 
etmişdir. 1.B.Molyerin “Xəsis” komediya- 
sını “Miqqı Kərim”, “Yalançı xəstə” ko- 
mediyasını isə “Cancur Səməd” adları ilə 
Azərb, dilində təxmis etmişdir, Rus yazı- 
çıları V.Kirşonun “Küləklər şəhəri”, A.Qle- 
boyun “İnqa”, Ukrayna yazıçısı: Y.Ya- 
novskinin “Qəzəb” əsərlərini səhnələş- 
dirmişdir. 1942 ildə Kerçdə gedən dö- 
yüşlərdə həlak olmuşdur. 

Əsərləri: Proletar testrosu uğrunda. B,, 1931: 
Ҹто дӧлжси зиаты бакинскин paöovitii о свосм. 
поркском театре, Б. 1931 
ƏFƏNDİYEV Mustafa Məmməd oğlu 
(15:1.1909, Qazax r-nunun Dağ Kəsəmən 

Ҝ. - 202.1981, həmin k--də) – Azərb. SSR 
əməkdar aqronomu (1954), Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı: 
(1950). Qazax Pe- 

daqoyi Məktəbini 
(1926), Azərb, 
Kənd Təsərrüfatı 

İn-tunu (1934) bi- 
tirmişdir, Qazax, 

Şuşa orta məktəb- 

lərində (1926-30), 
Qazax. Ки, texni- 

kumünda: müəllim (1937-39) İşləmişdir. 
Şəmkir, Qazax r-nlarında: baş aqronom 
(1942-59), 1959 ildən AKTİ-nin dosenti 
olmuşdur. 1949 ildə kit, sahəsində: yüksək 
nailiyyətlər əldə etmişdir. Lenin orden və 
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təlif 
olunmuşdur. 
ƏFƏNDİYEV Nurəli Lətif: oğlu (5.9.1924, 
indiki Yevlax r-nunun Xanahad k. — 25, 
82011, Bakı) – Azərb, tibb alimi, cərrah- 
uroloq. Tibb e.d. (1974), prof, (1986). 
Azərb, Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir 
(1946). 1951-75 illərdə Moskvada işləmiş 
Və sonra Azərb, Dövlət Tibb İn-tunda 
urologiya kafedrasının ilk müdiri (1975- 
90) və prof.-u (1990-2011) olmuşdur. Təd- 
qiqatları, əsasən, böyrəyin rezeksiyasını, 
prostat vəzinin bəzi xəstəliklərinin cərra- 
hiyəsinə aiddir. 130-dan aruq elmi əsərin 
müəllifidir. 

ƏFƏNDİYEV Oquy Əbdülkərim oğlu 
(26:3.1926, Bakı – 26.2.2013, Bakı) 

Azərb. tarixçisi, tarix e.d. (1969), prof: 

(1993), AMEA-nın m. üzvü (2001) 
Moskva Şərqşü- 
naslıq İn-tunu 
(1950) bitirmişdir. 
1955 ildən ömrü- 

nün sonunadək 

Azərb, EA Tarix 

İn-tunda elmi işçi, 
şöbə müdiri vəzi- 

fələrində çalışmış- 
dir. Eyni zamanda 
1994-2004 illərdə 

Xəzər Un-tinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya 
Araşdırmaları İn-tunun direktoru, 2006-07 
illərdə Azərb. Resp. Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasının tarix üzrə eks- 
pert şurasının sədri olmuşdur. BDU və Tür- 

kiyənin Mərmərə Un-tində mühazirələr oxu- 
muşdur. Tədqiqatları farsdilli, türkdilli və 

Avropa: mənbələrindən istifadə etməklə 
Azərb.-ın orta əsrlər dövlətçilik tarixinin 

araşdırılması ilə bağlıdır. Ə. ilk dəfə Sə- 

fəvilər dövlətinin təşəkkülü və inkişafında 
Azərb, xalqının müstəsna və aparıcı rolunu 
elmi cəhətdən əsaslandırmış, bu dövlətin 

Azərb: dövləti olduğunu sübuta yetirmişdir. 
Yeddicildlik “Azərbaycan tarixi”nin məsul 
redaktoru və əsas müəlliflərindən biri idi, 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının re- 
daksiya heyətinin üzvü olmuşdur, 200-ədək 
elmi əsərin, o cümlədən bir neçə mono- 

qrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların h 
zırlanmasında xidməti var. “Şərəf nişanı” 

ordeni (1986) və Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” 

(2004) ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Образование Азербадджанского 
государстаа Сефевидов в наҹале XVİ sexi, Б. 



ƏFƏNDİYEV 

1961: Азербаҝдалискос государстао Сефевизока ƏFƏNDİYEV Rasim Səməd oğlu (10.10. 
XVI rexe. B.. 1981: Azərbaycan Səfəvilər dövləti. В. 1928, Qazax ş. — 13.2.2010, Bakı) — Azərb. 
2007, sənətşünası, Sənətşünaslıq doktoru (1972), 
ƏFƏNDİYEV Oktay Firidun oğlu (d.18.5. 
1939, Bakı) — Azərb. hüquqşünası, hüquq 
e.d. (2009), prof: (2011). Zivər bəy Əlməd- 
bəyoyun nəvəsidir, Azərb. Dövlət Ün-tini 
(1963) bitirmişdir. SSRİ EA Hüquq və 
Dövlət İn-tunda elmi işçi (1969-71), 
P.Lumumba ad. Xalqlar Dostluğu Un-tində 
baş müəllim (1971-74), Hindistanda SSRİ 
səfirliyinin işçisi (1974-77), Moskva 
Maliyyə İn-tunun hüquq kafedrasının do- 
senti (1977-90) və Azərb, Ali Sovetinin 
hüquq şöbəsinin aparıcı işçisi (1990-91) 

prof, (1993), AMEA-nın həqiqi üzvü 
(2001: m. üzvü 
1989) Ə.Əzimzadə: 
аф. Azərb, Rəs- 
samlıq Məktəbini 
(1950) və Sankt- 
Peterburq Rəs- 

samlıq Akademi- 
yasını (1955) bitir- 
mişdir. 1956-64 il- 
lərdə R.Musta- 

fayev ад, Azərb. 
olmuşdur. 1991 ildən AD) 

müəllifidir. 

ƏFƏNDİYEV Огхал Ziyəddin oğlu (4.2. 
8.1946, Tbilisi) 
yırma sahəsində Azərb, alimi, texnika e.d, 
(2008), prof. (2014). 1967 ildə Azərb, Po- 
litexnik İn-tunu bitirdikdən sonra orada baş 
laborant, dosent, dekan müavini, 1996: 

2011 illərdə Milli Aviasiya Akademiyasın- 
da kafedra müdiri, prorektor, prof. və- 
zifələrində çalışmışdır. 2011-15 illərdə 
Azərb, Dövlət Dəniz Akademiyasında 
prof,, dekan olmuş, 2015 ildən kafedra- 
da prof:-dur. Tədqiqatları, əsasən, cihaz- 
qayırmada maqnit levitasiyasının nəzə- 
riyyəsi və praktikasına aiddir. 140-dan çox 
elmi əsərin, o cümlədən | monoqrafiyanın 
müəllifidir, 

рих ir практика магнитиоб леви- 
әлин а приборостроенин (A.M.Paşayeylə birlikdə) 

М..209, 
ƏFƏNDİYEV Paşa Şərif oğlu (4.1928, 

Qax r-nunun İlisu k,) — Azərb, ədəbiy- 
yafşünası, filologiya e.d. (1975), prof: 
(1976), Azərb. Resp. əməkdar elm xadimi 
(2007). Azərb. Dövlət Pedaqoli İn-tunu bi- 
tirmiş (1950), Əmək fəaliyyətinə 1953 ildə 

orada başlamış, 1962-88 illərdə dosent, 

fakültə dekanı, Azərb. ədəbiyyatı tarixi ka- 
fedrasının müdiri, prof, (1988) olmuşdur. 
Elmi tədqiqatları, əsasən, Azərb, folklorşü- 
naslığının inkişaf tarixinə və nəzəri mə- 
sələlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 
200-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən mo- 

noqrafiya, dərslik, dərs vəsaitlərinin müəl- 
lifidir, Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var, 

ərləri: Dastan yaradıcılığı, B., 1999: Azər- 
baycan folklorşünaslığının кал, B., 2006: Molla 
Cümə, В. 2006: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, 
В, 2007: Azərbaycan folkloryinaslığının problemləri, 
6 cilddə, В. 2014, 
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la müxtəlif 
vəzifələrdə çalışmış, 2011 ildən un-tin 
hüquq kafedrasının prof.-udur, 70-dən çox 
elmi əsərin, o cümlıdin 3 monoqrafiyanın 

avtomatika və cihazqa- 

Dövlət İncəsənət Muzeyində şöbə müdiri 
olmuş, 1965 ildən AMEA Memarlıq və 

İncəsənət İn-tunda çalışmışdır (1983 ildən 
dekorativ-tətbiqi sənət şöbəsinin müdiri: 
1996 ildən ömrünün sonuna qədər in-tun 

direktoru). Azərb. incəsənətinə həsr olun- 
müş elmi əsərlərində nadir sənət nümu- 
nələri, onların dünya mədəniyyəti tarixində 
tutduğu yer, milli incəsənətin tarixi, inkişaf 
dövrləri, növləri, və s. məsələləri geniş 
işıqlandırılmışdır. “Azərbaycan dekorativ- 
tətbiqi sənətləri” (orta əsrlər, 1976), “Azər- 
baycan daş plastikası” (1986), “Azərbaycan 
incəsənəti” (2004) adlı fundamental əsər- 

lərin müəllifidir. Kitabları Rusiya, Uk- 
гаупа, Fransa, Yaponiya, Türkiyə, İngil- 

aristan və s, ölkələrdə çap olun- 
muşdur. 200-dən artıq elmi əsərin müəl- 
lifidir. Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Azərbaycanın maddi mədəniyyət 
nümunələri. В, 1960: Azərbaycan bədii sənətkırliğı 
dünya muzeylərində: B., 1980, The plastic Art in stone 

on he Caspian steppes. Caspian. London, 1996, Ned: 

XIX-XX yüzülların başlarında Azerbaycan sanatı 
(Т.Әгәтдә ilə birlikdə). Ankara, 2002: Azərbaycan 
Qazax xalçaçılıq məktəbi. В., 2006. 

Əd.: Elmə həsr olunan ömür, B., 2005, 

ƏFƏNDİYEV (Əfəndizadə) Rəşid bəy 

İsmayıl bəy oğlu (24.5.1863, Şəki - 31.8. 
1942, Şəki) — maarif xadimi, yazıçı, etno- 
qraf, “Şaki” təxəllüsü ilə də tanınmışdır. 
Abdulla bəy Əfəndiyevirr qardaşı. Nuxada 
mollaxanada ibtidai (1870-76), dördsinifli 

şəhər məktəbində orta (1876-79), Qori 
müəllimlər seminariyasında (1879-82) 

orta-pedaqoyi və Tiflisdə Aleksandr Müəl- 
limlər İn-tunda (1900) ali təhsil almışdır. 
Nuxa qəzasının Qutqaşen ikisinifli (1882- 
92) və Xaçmaz kənd məktəblərində (1890- 

92) müdir, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani 
İdarəsində katib müavini (1892-1900), 
Qori seminariyasının “tatar” şöbəsində 

Azərb, dili və şəriət müəllimi (1902-16), 
İrəvan qub. xalq məktəblərinin müfəttişi 

yəti 
müəllimi olmuşdur. 

“Uşaq bağçası” (1898) və: 
ətfal” (1901) dərsliklərinin, iki 

ibarət “Müxtəsər şəriət” dərsliyin 
lifidir. “Qan ocağı”, “Qonşu qonşu: 
kor qız ərə gedər”, “Saqqalın 
“Pul dəlisi", “Tiflis səfirləri”, ", 
sələsi” və s. bədii əsərlərini nəşr etdir. 
mişdir. LA.Krılovun təmsillərinin bir ço- 
xunu, 
şeir və poemaları: 

zuməsini, Firdövsinin ероре- 
yasından “Rüstəm və Söhrab” dastanını 
Azərb. dilinə çevirmişdir. Ə. Azərb. xalq 
əfsanə və rəvayətləri, adət və 
həmçinin xalq sənətkarlığı və təbabətinə 
dair məlumatlar toplamış, “Сборник vare. 
риалов ss: omcanııs местностен и 
племен Кавҝаза” məcmuəsində çap et- 
dirmişdir. Ə.həmçinin eti 

biyyatşünaslıq və publ 

fəaliyyət göstərmiş, elmi, maarifi, məktəbi: 
təbliğ edən mənzumələr yazmışdır. 1924 

ildə Azərb.-ın 1-ci ölkəşünaslıq qurulta- 
yına nümayəndə və etnoqrafiya cəmiyyə- 
tinin Şəki şöbəsinin elmi katibi seçilmişdir. 
Həyatının son illərində SSRİ EA Azərb, 
filialında çalışmışdır. 

Əsəri: Seçilmiş əsərləri. B., 1979. 
ƏFƏNDİYEV Sultanməcid Məcid oğlu 
(26.5.1887, Şamaxı – 21:4.1938) — Azərb.-ın 
sovetləşməsində fəal iştirak etmiş partiya 
və dövlət xadimi. 1903 ildən fəhlə hərə- 
katına, marksist dəməklərə qoşulmuş, 1904 
ildə RSDF(b)P-yə daxil olmuşdur. “Hüm- 
mət” bolşevik təşkilatının banilərindəndir. 
1904-07 illərdə Bakıda bolşevik qəzetlə. 
rinin (“Hümmət”, “Dəvət-Qoç", “Təka- 

ül”, “Yoldaş”, “Priziv”, “Qudok”) nəş- 
rində iştirak etmiş, mətbuatda “Yoldaş”, 
“Müffizadə”, “Fəhlə”, “Əfəndizadə”, “Мәһ- 
Биз", “Səma” və s. imzalarla onun yazıları: 
dərc olunmuşdur. 

İnqilabi fəaliyyətinə görə 1907 ildə 
həbs olunaraq Kazan qub.-na sürgünə gön- 
dərilmişdir. Kazan un-tinin tibb fakültəsini 
bitirdikdən (1915) sonra Ni/ni-Novqorod 
və Həştərxan quberniyalarında həkimlik 

etmişdir. Fevral inqilabından (1917) sonra 
Bakıya qayıdaraq, Bakı Fəhlə Deputatları 
Sovetinin, 1917-18 illərdə RSDF(b)P BK 

bürosunun və “Hümmət” partiyası MK-nın, 
“Hümmət” qəzeti redaksiya heyətinin üzvü 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Oktyabr çev- 
rilişindən (1917) sonra hakimiyyəti ələ aları: 
Bakı Soveti İcraiyyə Komitəsinin tərkibinə 

с iş, 1919 
ЈА лим zədə (арын 
ziyyət haqqında məlumat vermək üçün 

|, RK(b)P MK-ya ezam olunmuş, 
RSFSR Xalq Milli İşlər Komissarlığında 
çalışmışdır. Şərq xalqları kommunist tə- 
kilatlarının Moskvada keçirilən birinci 
(1918, noyabr) və ikinci (1919, noyabr- 
dekabr) Ümumrusiya qurultaylarının ha- 
girlanması və keçirilməsinə kömək gös- 
tərmişdir. Aprel işğalından (1920) sonra 
Azərb.-a qayıtmış, bolşevik müdaxiləsinə 
qarşı çıxanı: Gəncə üsyanının yatırılmasın- 
da iştirak etmişdir. 1920 ilin iyunundan 
AK(b)P MK-nin Gəncə qub.-nda föv- 
qəladə müvəkkili və иб, fövqəladə ko- 
missarı olmuşdur, Birinci Ümumazərbay- 
çan Sovetlər qurultayında (1921, may) 
Azərb, Xalq Komissarları Sovetinin tərki- 

binə seçilmiş və xalq torpaq komissarı təyin 
edilmişdi. ZSFSR və SSRİ-nin təşkilində 
fəal çalışmış, 1922-37 illərdə müx-təlif mə- 
sul partiya və dövlət vəzifələri tutmuş, 1938 
ildə repressiya olunmuşdur. 
ƏFƏNDİYEV Süleyman bəy Əlisüleyman 
oğlu (1864, Ağdam - 21.2.1919, Gəncə) – 
hərbi xadim, Azərb. ordusunun gen.-m.-u. 
İlk təhsilini Gəncədə almış, Yelizavetqrad 
süvari məktəbini bitirmişdir (1885). 1912 
ildə polkovnik rütbəsinə layiq görülən Ə. 
Qafqaz ordusunda polis-keşikçi dəstəsi- 
nin təftiş-yoxlama işləri üzrə baş nəzarət- 
çisi olmuşdur. Nümunəvi xidmətinə gö- 
rə “Müq. Аппа” ordeninin 2-ci və 3-cü, 
“Müq. Stanislav” və “Müq. Vlad 
deninin 3-cü dərəcələri ilə təltif edilmişdir. 

1917 ilin iyulunda Zaqafqaziya komis- 
вагиф) tərəfindən Gəncəyə ezam olunan Ə. 
burada xidmətlə bərabər, Gəncə müsəlman 
milli komitəsinin köməyilə hərbi kurslar 
açmış, 150 azərb. gənci həmin kurslara 
cəlb etmişdir. Müsəlman korpusunun təş- 
kili zamanı o, korpusun 2-ci nişançı divizi- 
yasının 5-ci nişançı alayının komandiri 
təyin olunmuş və bu alay Şamxor hadisəsi 
zamanı rus hərbi eşelonlarının tərk-silah 
olunmasında fəal iştirak etmişdir. 

Əlahiddə Azərb. korpusu formalaşdırı- 
larkən Ə. Qazaxda yerləşən 1-ci piyada 
alayının komandiri idi. 1918 ildə Qafqaz 
İslam Ordusu komandanının əmri ilə Əla- 
hiddə Azərb. korpusu yenidən qurulmuş, bu: 
zaman alay komandirləri vəzifələrinə türk 
hərbçiləri gətirildiyinə görə Ə. Qafqaz İslam 
Ordusu komandanlığının mənzil müfəttişli- 
yinə dəyişdirilmişdi. 1918 ilin noyabrında 
Hərbi Nazirlik bəma edilərkən, Ə. 2-ci Qa- 
rabağ süvari alayının komandiri olmuşdur. 

1918 ilin dekabrında Ə. Hərbi Nazirlikdə 

ona) rem. rütbəsi verilmişdir. alimi, cərrah. Tibb e.d. (1986), 
1919 ildə Ə.-ə 1-ci piyada diviziyasına prof. 11), Azərb. Dövlət Tibb İn-u- 

rəhbərlik etmək tapşırılmış, onun rəhbərliyi nu (indiki Azərb. Tibb Un-ti) bitirmişdir 
ilə diviziya hissələrində dövlətə itsətsizlik (1971), Bakı Təcili Tibbi Yardım Xəstə- 
hallarının qarşısı alınmışdı. Ə. şəxsi heyət xanasında cərrah (1971-82), Ə.Əliyev ад. 
arasında: yayılmış yatalaq xəstəliyindən və- Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 
fat etmişdir. İn-tunun cərrahiyyə kafedrasında işləmişdir 
ƏFƏNDİYEV Şərif Mürsəl oğlu (25.10. (1992-2011 illərdə kafedra müdiri). 100- 
1940, Gürc. SSR. Qarayazı, indiki Qarda- dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Tədqi- 
bani r-nunun Qaratəpə k. — 21.2:2013, 
Bakı) – Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. 
(1992), prof. (1993), Azərb. SSR Dövlət 
mükafatı laureatı (1988). Azərb. Dövlət 
Un:tini (ADU) bitirmişdir (1964). 1968-89 
illərdə ADU-nun fizika fakültəsində çalış- 
mışdır. 1989 ildən Azərb. Politexnik İn- 
tunun (indiki Az.TU-nun) fizika kafedra- 
sının dosenti, 1993 ildən prof.-u olmuşdur. 
Tədqiqatları bərk cisimlər fizikası, qeyri- 
xətti kristalların optikası və spektrosko- 
piyası, lazer texnikası və texnologiyasına 
aiddir. Onun tədqiqatları əsasında qeyri- 

xətti kristallar və seqnetoelektriklər sahə- 
sində elmi məktəb yaranmışdır. 200-dən 
artıq elmi əsərin müəllifidir. 
ƏFƏNDİYEV Timuçin İlyas oğlu (d.17. 
7.1945, Bakı) – Azərb. ədəbiyyatşüna- 
sı, filologiya e.d. (1999), prof: (2002). 

Azərb. Resp.-nın əməkdar incəsənət 
dimi (2000) və əməkdar elm хади 
(2013). İ.Əfəndiyevin oğludur. Azərb. 
Dövlət Un-tni bitirmişdir (1968). Azərb, 
SSR EA-nın Nizami ad. Ədəbiyyat İn- 
tunda elmi katib (1972), Azərb. Dövlət 
İncəsənət İn-tunda (indiki Azərb. Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Un-tində) baş 
müəllim, dosent, prof., teatr sənəti fa- 
kültəsinin dekanı (1977-87), un-tin rek- 
toru (1987-2014) işləmişdir. 2014 ildən 
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının rek- 
torudur. Tədqiqatları Azərb. ədəbiyyatı- 
nin və teatr sənətinin aktual nəzəri-tarixi 
problemlərinə həsr olunmuşdur. “Hü- 
seyn Cavidin ideyalar aləmi” (1985), 
“Rus teatrı (17-18 əsrlər xalq teatrı)” 
(1998), “Cəfər Cabbarlı və romantik 
dramları” (1999), “Azərbaycan kino ta- 
rixi oçerkləri” (2001), “Azərbaycan dra- 
maturgiyasında metodlar”, “Azərbaycan 
mədəniyyət və incəsənəti” (2002), "Агәг- 
baycan teatr tarixi” (2009), “Heydər 
Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz” 
(2011), “Hüseyn Cavid: ideal həqiqət 
axtarışı” (2013), “Mədəniyyət və incə- 
sənətimizin məbədgahı” (2013), “İllərin 
izi ilə” (2015) vəs. kitabların müəllifidir. 
Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” ordeni (2005) 

qatları, əsasən, öd kisəsi və onikibarmaq 
bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikası və: 
cərrahiyəsinə həsr edilmişdir. 
ƏFƏNDİYEV Vüsət Əmir oğlu (4.2.7. 
1953, Tovuz r-nunun indiki Sarıtala k.) - 
Azərb. coğrafiyaçısı. Coğrafiya e.d. (2004), 
prof. (2008), Azərb, Resp. əməkdar elm 
xadimi (2009). 1977 ildə Moskva Dövlət 
Un-ini bitirmişdir. Azərb. SSR EA Coğra- 
fiya İn-tunda baş laborant, kiçik elmi işçi 
(1977-78), SSRİ EA Coğrafiya İn-tunda 
tədqiqatçı (1978-79), Azərb. Dövlət Un- 
tinin (indiki BDU) geologiya-coğrafiya fa- 
kültəsinin SSRİ-nin: iqtisadi coğrafiyası 
kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent, 
fakültənin dekan müsvini, coğrafiya fakül- 
təsinin dekanı (1979-99), BDU-nun qiyabi 
və axşam təhsili üzrə prorektoru (1999: 

2004), tədris işləri üzrə prorektoru (2004: 

11) vəzifələrində çalışmışdır. 2007 ildən 

“Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın 
tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, 
2014 ildən BDU-nun Əlavə Təhsil Mərkə- 

zinin direktorudur. Tədqiqatları iqtisadi və 
sosial coğrafiyaya, əhali məskunlaşması və 
urbanizasiya problemlərinə aiddir. 190-dan 
çox elmi əsərin, o cümlədən bir neçə müno- 
qrafiyanın, dərslik və dərs vəsaitlərinin, 
xəritələrin müəllifidir. Elmi kadrların һа- 
zırlanmasında xidməti var. 

Əsərləri: Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər 
yaşayış məskənləri, В., 2002: Azərbaycanda qəsəbə 
(Firəngiz Qasımova ilə birlikdə). В. 2013 
ƏFƏNDİYEV Yalçın Heydər oğlu (d. 24 
6.1937, Bakı) - Azərb. kinoreyissoru 
Azərb. Resp. xalq artisti (2007), əməkdar 
incəsənət xadimi (1982). Azərb. Dövlət 
Un-tini (1960) və Ümumittifaq Kinema- 
toqrafiya İn-tunu (1967, L.Kuleşovun 
emalatxanası) bitirmişdir. C.Cabbarlı ad. 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında геј. 
(1966-92), “Sənədli və elmi-kütləvi filmlər” 
birliyinin direktor əvəzi (1983-86), Azərb. 

Dövlət Radio və Televiziya Şirkətinin 
“Azərbaycanfilm” studiyasında bədii гәһ- 
bər (1991-94) işləmişdir: 1994 ildən 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının re).-u- 
dur. Ə. daha çox sənədli filmlər rei.-u 
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ƏFƏNDİYEV 

kimi tanınır: “Nə: 
yaxşı ki, dünyada 

Səməd Vurğun 
var” (1976) filmi 
böyük uğur qa- 
zanmışdır. “Азәг- 
baycan. Azərbi 
can” (1970), “Ма- 
xışların yaddaşı" 
(1973), “İrsimizin 
sorağında” (1999), “Dönüş” (1999), “Mu- 

stafa Topçubaşov. Əsrin fonunda portreti 

ki 

dan 

re).-dur. Bəzi filn lərin ssenari müəllifidir. 

1995 ildən Azərb, Dövlət Mədəniyyət və 

İncəsənət Un-tində pedaqoli fəaliyyət gös- 
tərir (2003 ildən prof:). 

ƏFƏNDİYEV Ziyəddin İbrahim oğlu 
(1.31925, indiki Şabran r-nunun Qalaqax 

k, - 6.9.2002, Bakı) – Azərb. tibb alimi, 
hematoloq: Tibb e.d. (1984), prof. (1987). 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (1952), Azərb. 

Dpvlət Pedaqoyi İn-tunu (1 bitirmişdir. 

1967-2002 illərdə Ə.Əliyev ad, Azərb. 
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun 
hematologiya və qanköçürmə kafedrasında 
işləmişdir (1988-90 illərdə kafedra müdiri, 
1987-88, 1990-2002 illərdə prof:). Tədqi- 
qatları, əsasən, bəzi hematoloyi xəstəlik- 
lərdə selen mikroelementinin rolunun öy- 
rənilməsinə həsr edilmişdir. 80-dən artıq 
elmi əsərin müəllifidir 
ƏFƏNDİYEVA Fəridə Məmməd qızı 
(d. 622.1922, Bakı) - Azərb. nevropatoloqu 
Tibb ed. (1969). Azərb. Dövlət Tibb İn- 
tunu bitirmişdir (1948). Azərb. Elmi Təd- 
qiqat Kurortologiya və Fiziki Üsullarla 
Müalicə İn-tunda elmi tibb-informasiya 
şöbəsinin müdiri işləmişdir (1973-2014). 

Tədqiqatı, əsasən, püskürən palçıq vulkan- 
larının müalicəvi keyfiyyətinin öyrənil- 
məsinə həsr olunmuşdur. 245 elmi əsərin, 
o cümlədən 6 monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Леҹснис нераных заболеваниб 
хурортными факторами АзербаНджана, Б. 1961 
Теҹсбныс гризи Азербаиджанскоһ ССР. Б., 1971 
Сухое грелеҹенис". B., 1992: Вулканинеекие 

сапоҹныс pat Азербаһджана и их леҹебиое при- 
мсненис ири трофиҹеских хзвах голсин (А.У.Ми. 

зусу, S.H.Nəsinillayeva, M.Y.Nəsirov уз b, ilə 
birlikdə). B., 1997: Новме методы гризелеҹениж. 
unrreayllo rexyitnix урогениталыных и кожных 
заболсванин (Z.Q.Fərəcov, Ç.M.Qaşqay, P.A:Sə- 
mədovla birlikdə), Б., 2003. 

ƏFƏNDİYEVA Güllər Eldar qızı (1880, 
Quba r-nunun Çiçi k. — 15:7.1970, Quba 
$) – Azərb. xalça ustası, İndiki Şabran 
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2014) vəs. sənədli 
Azərbaycanfilm”də çəkilmiş 

atirələr sahili”, 1973) bədii və ("Cırt- 

1969) cizgi filmlərinin quruluşcu 

medala layiq görülmüşdür, Ə, 

çeşniləri, həmçinin kiçi 

yetişməsində xidmətləri var, 

ƏFƏNDİYEVA İmruz Məmməd Sadıx 
qızı (d.16.12.1935, Bakı) – Azərb. musiqi- 
şünası, sənətşünaslıq doktoru (2006), prof, 

(2009), Azərb. Resp. əməkdar incəsənət 
xadimi (2008), Azərb. Dövlət Konservato- 
riyasını (indiki BMA) bitirmişdir (1960). 
Həmin ildən BMA-nın musiqi nəzəriyyəsi 
kafedrasında pedaqoyi fəaliyyət göstərir. 
Azərb. musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsinə 

(“Azərbaycan sovet mahnısı”, 1981 vəs.), 

görkəmli müğənni və bəstəkarların həyat 
və yaradıcılığına aid əsərlərin (“Telman 
Hacıyev”, 1983, “Azərbaycan xalqının fəx- 
ri”, 1996: “Vasif Adıgözəlov”, 1999, “Emin 

Sabitoğlu”, 2014: “Musiqi mədəniyyətimiz 
və müasirlik”, 2016) müəllifidir. 

Əsəri: Axtarış yollarının bəhrəsi. B., 2014, 

Əd : Musiqidə keçən ömür. В., 2014, 

ƏFƏNDİYEVA İzzət Məmməd qızı (d.10. 
9.1950, Gəncə ş.) – Azərb. fiziki, fizika 

üzrə e.d, (2014). Azərb. Dövlət Un-tini 
(ADU, indiki BDU) bitirmişdir (1972), 

Gəncə şəhər orta məktəbində dərs demişdir. 
(1972–74), 1974-77 illərdə Azərb. 59, 
EA-nın Fizika İn-tunda, 1977 ildən ADU- 

da yarımkeçiricilər fizikası elmi tədqiqat 
laboratoriyasında çalışmışdır. 2012 ildən 
BDU-nun elmi rədqiqat bölməsinin mü- 
diridir. Elmi işləri yarımkeçiricilərdə kon- 

tikt hadisələrinin tədqiqinə aiddir. 90-dan 
artıq elmi əsərin müəllifidir. 
ƏFƏNDİYEVA Türkan Əliəşrəfqızı (d.7. 

3.1929, Bakış.) — Azərb. dilçisi, filologiya 
e.d. (1973), prof. (1983). Azərb. Dövlət 

Un-tnin filologiya fakültəsini bitirmişdir 

(1951), 1956-62 illərdə Azərbş SSR Niza- 

mi ad. Ədəbiyyat və Dilçilik İn-tunda ki- 
çik elmi işçi, böyük elmi işçi olmuşdur. 
Ə, Azərb. Dövlət Un-tinin (indiki BDU) 
rus dili (1976-80), Azərb. Dövlət İncəsə- 

nət İn-tunun səhnə danışığı və nitq mədə- 
niyyəti (1981-87) kafedralarının müdiri, 
1987-2004 illərdə Azərb. Dövlət Pedaqo- 

İL Un-tinin, 1992-93 illərdə Türkiyənin 
Mərmərə Un-tinin prof-u vəzifələrində 

çalışmışdır. Bir sıra beynəlxalq konfrans- 
larda iştirak etmişdir. 4 monoqrafiyanın 

müəllifidir. 

Əsərləri: Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasi- 

r-nundakı Pirəbədil k.-ndə yaşamış və iş- 
ləmişdir. Ә.-пип rəng ahəngdarlığı ilə se- 
çilən xalçaları Rusiya yarmarkalarında böl 
yük şöhrət qazanmışdı. Onun “Herat-Pirə- 

bədil" xalçası 1890-cı illərin sonunda Fran- 
sada keçirilən tətbiqi sənət sərgisində qızıl 

ü “nin “Pirəbə- 
irdagülçiçi” 

lü yəhərüzləri 
əlvan koloriti ilə fərqlənir. Xalçaçı ustaların 

Hz: 
ƏFƏNDİZADƏ Azad Əli oğlu (20, 
1907, Şamaxı — 12.8.1998, Bakı) 
getika sahəsində Azərb. alimi, Az 
EA-nın akad. (1969, m. üzvü 19 
ildə Leninqrad Po- 

litexnik İn-tunu bi- 
tirmişdir. 1941-44 
illərdə Azərb. SSR. 
EA Kirovabad (in- 

diki Gəncə) Elmi 
Tədqiqat Bazasın- 
da direktor, 1952– 
60: illərdə İ.Yes- 
man ad. Elmi Təd- 
qiqat Energetika 
İn-tunun direktor müsvini və direktonı, 
1960 ildən həmin in-tun idarəolunan elek- 
trik intiqalları laboratoriyasının rəhbəri 
olmuşdur. Tədqiqatları avtomatik idarə. 
olunan elektrik intiqallarının ümumi nə- 
zəriyyəsinə və asinxron mühərriklərin 
tezlik vasitəsilə tənzimlənməsinə aiddir. 
Azərb, dilində texniki terminologiya sa- 
həsində də fəaliyyət göstərmişdir, O, ay- 
tomatik idarəetmə üzrə SSRİ milli komi- 
təsinin Azərb. yerli şöbəsinin sədri olmuş- 
dür. Avtomatik İdarəetmə üzrə Ümum- 
dünya Federasiyasının 1-ci (Moskva, 
1960), 3-cü (London, 1966), 4-cü (Varşaya, 
1969), 5-ci (Paris, 1972), 6-cı (Bos- ton, 

1975), 7-ci (Helsinki, 1978) konqreslərində 
məruzə etmişdir. Yüksəkixtisaslı kadrlar 
hazırlanmasında xidməti var, Bir çox ixti- 
ranın müəllifidir. ASE Baş redaksiyasının 
üzvü olmuşdur (1976). Qırmızı Əmək Bay- 
rağı ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Elektrik intiqallarının avtomatik 

idarə edilməsi. В. 1964: Peryamıpyevnufi злеҝтро- 
привод дли бурсинх нефтиных скважин. Bi, 1961: 
Ҹастотное управленнс aaexrpofypov. Bi, 1969, 
ƏFƏNDİZADƏ Cahangir Mustafa oğlu 
(4.13.8.1938, Rusiya, Kislovodsk) — Azərb. 

tarixçisi, tarix e.d. (1976). Azərb. Dövlər 
Un-tnin (indiki BDU) tarix fakültəsini 
bitirmişdir (1963). 1969-93 illərdə Dövlət 
Tarix muzeyində çalışmışdır. Rusiyada 
Dekabristlər muzeyinin təsisçisi və ilk 
direktoru olmuşdur (1986-88). 1993 ildən 
Rusiya Tibb muzeyinin direktor müavi- 
nidir. Moskva ş. Abidələrin Mühafizəsi 
Cəmiyyəti rəyasət heyətinin (1985 ildən), 
RF Mədəniyyət Nazirliyinin Maddi Mə- 
dəniyyət Abidələri üzrə ekspert şurasının 
üzvüdür. 

ƏFƏNDİZADƏ Əziz Rəcəb oğlu (13.1, 
1924, Şəki — 25.1.1996, Bakı) — Azərb. 

ün. ДА LDƏ rb. Elmi 
Tədqiqat Pedaqoyi Elmlər İn-tunda elmi: 
işçi, şöbə müdiri (1950-96) işləmişdir. Ə. 
orta və ali məktəblərdə orfoqrafiya təli- 
minin əsasını qoymuşdur. Tədqiqatları 
Azərb, dili təliminin nəzəri və praktik 

lemləri üzrədir. 500-ə qədər elmi 
əsərin, o cümlədən dərslik və metodik 
vəsnitin müəllifidir. “Şərəf nişanı” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur. 
ƏFƏNDİZADƏ Muxtar. İsmayıl oğlu, 
Muxtar əfəndi (1.1.1880, Ağdaş r-nu, 

Şəmsabad k. — 17.10.1975, Bakı, Şəmsa- 
badda dəfn olunmuşdur) — maarif xadimi, 
müəllim, şərqşünas-tərcüməçi. Azərb.-da 
milli azadlıq hərəkatının fəal iştirakçısı. 
AXC Parlamentinin üzvü (1919). İlk təhsi- 
lini atasından almış, 9 il mədrəsədə, daha 9 

il Ağdaş, Şəki, Quba, Bakı, Şamaxı alim- 
lərinin yanında təhsil almışdır. Ə. uşaqlar 
üçün yeni təlim və tədris üsulu asasında 
“Oxu" dərsliyini hazırlamış, “Kimsəsiz 
uşaqlar evi", “Yaşlılar üçün kurs” (1906), 
“Darülirfan” məktəbi (1906), qiraətxana 
(1906), teatr (1908), “Səadət” adlı qız mək- 
təbi (1909) açmışdır. Qubada təşkil etdiyi 
üsuli-cədid məktəbində dərs demiş, bu tip 
məktəblər üçün “Şəraye-ül-islam” kitabını 
(1911) yazmışdır. 1918 ildə Göyçay və 
Ağdaşa erməni-daşnak hücumları zamanı 
200 nəfərlik dəstə təşkil edərək, döyüşlərdə 
iştirak etmişdir. Ə. Azərb. Milli Şurasının 
“Azərbaycan Məclisi-Məbusanının təsisi 
haqqında qanun”una əsasən Ərəş qəza- 
sından AXC parlamentinin tərkibinə daxil 
edilmiş, “Əhrar” fraksiyasının üzvü ol- 
muşdur, AXC-nin süqutundan sonra həbsə 
alınaraq Qazax.-a sürgün edilmişdir. 1929 
ildə Tiflisdə Yol Mühəndisləri İn-tunda 
müəllim işləmişdir. 1934 ildə Rusiyanın 
Kirov vil.-nə sürgünə göndərilmişdir. Sür- 
gündən qayıtdıqdan (1939) sonra A.Ba- 
kixanov ad, Tarix İn-tunda tərcüməçi və 
ADU-da ərəb və fars dili müəllimi iş- 
ləmişdir (1944-50). Dərsliklər yazmış, fars 
və ərəb dillərindən bir sıra qiymətli mən- 
bələri (Mirxondun “Pövzət əs-səfa”, İs- 
gəndər Münşinin “Tarixi-aləm arayi Ab- 

basi", İbn əl-Əsirin “əl-Kamil fi-t-tarix”, 
Sədinin “Gülüstan” və s.) Azərb. dilinə tər- 
cümə etmişdir. Ə.-nin “Miftah ül-lisan ül- 
ərəb” ("Ərəb dilinin açarı”: 1947) kitabı 
SSRİ-dəali məktəb tələbələri üçün ilk ərəb 
dili dərsliklərindəndir. Ağdaş ş.-ndə küçə 
və Şəmsabad kənd orta məktəbi Ə.-nin 
adını daşıyır. 
Gi: Ağayev A. Muxür Əfəndi, В. 1994. 

sis Tibb. 
əməkdar elm 

banilərindən biridir. Un-tinin tibb 
fakültəsini bitirmişdir (1925). Azərb. Döv- 
lət Tibb İn-tunda ümumi gigiyena kafed- 
rasının müdiri (1939-63), eyni za- manda 
in-tun tədris işləri üzrə prorektoru (1938- 
39, 1941-43), elmi işlər üzrə prorektoru 
(1943, 1956-58) olmuşdur. Tədqiqatları, 
əsasən, atm.-in sanitariya mühafizəsinə, su 
və su təchizatı gigiyenasına, ana və uşaq- 
ların sağlamlığının mühafizəsinə, resp, ku- 
rort sərvətlərinin gigiyenik cəhətdən 
qiymətləndirilməsinə və s. həsr olun- 
müşdür. Qırmızı Ulduz ordeni ilə təltif: 
edilmişdir. 
ƏFƏNDİZADƏ Rəcəb Əsədulla oğlu 
(1893, Şəki — 20.12.1956, Bakı) – maarif 

xadimi, pedaqoq-alim, yazıçı və tərcüməçi, 
Şəkidə altısinifli şəhər məktəbində (1902- 
10), Qori müəllimlər seminariyasında 
(1910-14) təhsil almış, Azərb. Dövlət Un- 
tinin pedaqogika fakültəsini bitirmişdir 
(1930). Göyçay şəhər məktəbində (1914- 
15), Şəki kişi-qadın gimnaziyasında müəl- 
lim (1915-22), Şəki Pedaqoii Texniku- 
munda (1922-27), Tiflis Pedaqoii Texni- 
kumunda (1928-29) direktor, Ali Pedaqo- 
İl İn-tda müəllim və dosent (1929-34), 
Azərb. Dövlət Qiyabi Pedaqoyi İn-tunda 
tədris və elmi işlər üzrə direktor müavini, 
pedaqogika kafedrasının müdiri (1945-49) 
işləmişdir. “Türk qirsəti” (1918) dərsliyini 
nəşr etdirmiş, “İş otağı” (1933), "Müəllim- 
lərin ixtisasın: artırma işinin təşkili" (1934), 
“Fiziki coğrafiya" (1935), “İzahlı pedaqoli 
lüğət" (1939), “Şagirdlərin fiziki tərbiyəsi 
və hərbi hazırlığı” (1942), “Uşaqlarda sə- 
hiyyə vərdişləri tərbiyəsi” (1947) və s, 
əsərləri ilə Azərb.-da xalq maarifi və tər- 
biyə işinin elmi-metodiki əsaslar üzərində 
qurulmasında mühüm rol oynamışdır. Av- 
гора və rus pedaqogikasının klassikləri 
Y.A.Komenski, İ.H.Pestalotsi, K.D.Uşinski- 
nin pedaqoii fikirlərini Azərb, pedaqogi- 
kasına Ə, daxil etmişdir. Ali və orta mək- 
təblər üçün Moskvada nəşr olunan “Psixo- 
Togiya” və “Pedaqogika” dərsliklərinin ilk 
tərcüməçisidir. Ə. bədii yaradıcılıqla da 
məşğul olmuş, uşaqlar üçün “İnsanlar bir- 
birinə möhtacdır” (1911), “Gimnazist Va- 
hid” (1911) və s. hekayələrini, “Axır çər- 
şənbə” (1913) pyesini yazmışdır. 
ƏFƏNDİZADƏ Şəfiqə Məhəmmədəmin 

qızı, Şeyxzadə Əsma Sultan (19.3. 
1883, Tiflis qub.-nın Azqur k. – 29.7.1959, 

pedaqoq, publisist, 
yazıçı. Ev təhsili 
"almış, 14 yaşında 
Şəkidə ata- sının 
qızlar üçün açdığı 
xüsusi qrupda (Da- , 
rüssiyada) dərs de- i 

miş, 1901 ildə Qafqaz Müsəlmanları 
Ruhani İdarəsində və 111 Aleksandr kişi 
gimnaziyasında imtahan: verərək müəl- 
Timlik attestatı aldıqdan sonra Н.2Лаф- 
yevin və N.Nərimanovun təşəbbi нә. 

Bakıya dəvət edilmişdir. Ə. Bakı birinci 
rus-müsəlman qız məktəbində (1901-10), 
ikinci rus-tatar şəhər qız məktəbində 
(1910-20), ik pedaqoyi kursda (1915- 
16), Darülmüəllimatda (1920-26) dərs 
demişdir. Azərb.-ın ilk qadın iumalist- 
lərindən biri olan Ə--nin ilk mətbu yazısı 
“Şərqi-Rus”da dərc edilmişdir. Ə, "İşıq", 
“Dəbistan”, “Məktəb”, “Rəhbər”, "Açıq 
söz?, “İstiqlal”, “Bəsirət”, “Əfkari-mütəəl- 
limin” və s. mətbuat orqanlarında xalqı 
maariflənməyə çağıran, uşaqların tərbiyə- 
sindən və qadın azadlığından bəhs edən 
məqalə və hekayələrlə çıxış etmişdir. “Şərq 
qadını” yumalı redaksiya heyətinin üzvü, 
јагпана məsul katibi və bədii ədəbiyyat 
şöbəsinin müdiri olmuşdur. Zaqafqaziya 
müsəlmanlarının qurultayında (1917) 
çıxış etmişdir. 1918 il mart soyqırımından 
sonra qaçqın düşmüş, 1919 ilin aprelində 
Bakıya qayıdaraq pedaqoli işə bərpa 
olunmuşdur. “İki yetim, yaxud Kərimin 
himməti” (1914) adlı kitabın müəllifidir. 

Bakıda 13 saylı tam orta məktəb Ə.-nin 
adını daşıyır. 

ƏFƏTLİ - Azərb. Resp. Ağdam r-nunda 
kənd. Əfətli ə.d.-nin (Əfətli, Hacım 
mədli, Hacıtıralı, Həsənxanlı, İsalar, 
dürlü, Qəhrəmanbəyli, Məmmədbağırlı 
k--ləri daxildir) mərkəzi, R-n mərkəzindən 
14 km ş--də, Qarqar çayının sol sahilindən 
2.km aralı, Ağdam-Ağcabədi avtomobil 
yolu kənarında, Qarabağ düzündədir. Əh. 
1349 (2015): taxılçılıq, heyvandarlıq və 
tərəvəzçiliklə məşğuldur, Tam orta məktəb, 
uşaq bağçası, klub, kitabxana, tibb mən- 
təqəsi var, 

“ƏFKARİ-MÜTƏƏLLİMİN” (Tələ- 
bələrinyşagirdlərin fikirləri”) - aylıq ədəbi- 
tarixi, elmi Tural, “Türk müəllimlər cə- 
miyyəti”nin orqanı. lumalın sədri Aslan 
bəy Səfikürdski, katibi isə İsgəndər Oru- 
cov idi İlk nömrəsi 1919 il fevralın 14-də, 
4-cü nömrəsi isə həmin il mayın 8-də 
Gəncədə çıxmışdır. (cəmi 4 nömrə), 

221 



ƏFQAN DİLİ 

Həcmcə “Molla Nəsrəddin" iumalından 
kiçik olan “Ə.-m.”-də elmi məqalələrə və 
istiqlal mövzusunda şeirlərə üstünlük 
verilirdi. Davud Gəncəli (şeirlərin müəl- 
lifi), Xuraman Ağazadə, Asiya Axund- 
zadə, Mirzə Abbas, Baba Cəbrayılzadə, 
Hüseyn Səmədzadə və b. yurnalla əmək- 
daşlıq etmişlər. “Ə.-m.”-in səhifələrində 
maarif, elm və tərbiyə mövzularına xüsusi 
diqqət yetirilirdi. Əsas məqsəd məktəb- 
filərə sağlam əxlaqi keyfiyyətlər aşılamaq, 
elmə, yeniliyə həvəs oyatmaq idi 

04: Axundov N, Azərbaycanda dövri mət- 
buat, В. 1965: Dünyaminqızı Qərənfil, 
Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan mətbuatı (1918: 
920ciillər). В., 2011 
ƏFQAN DİLİ - bax Pışru dili 

ƏFQAN QALASI – Azərb. Resp. Ordu- 
bad ş.-ndə (Nax, MR), Dübəndi çayı sa- 
hilində 14-19 əsrlərə aid arxeoloyi abidə 
Şərq tərəfdən sildirim qayalarla məhdüd- 

digər tərəfləri iri qaya parç, 
ülmüş müdafiə divanı ilə 

Hörgüdə bərkidici əhəng 

laşan Əlq 
larından 

olunmuşdur. 
ulundan istifadə edilmişdir. Q 

in aşınma nəticəsində dağılmasına 

a di- 

baxmayaraq, 5 m hünd--də salamat qalmış- 
dir. Qalanın içərisində dördkünc formalı 
tikililərinin qalıqlarının izləri qalmışdır. 
Araşdırmalar zamanı qala ərazisindən orta 
əsrlərin sonuna aid şirli və şirsiz keramika 
məmulatı tapılmışdır. 
ƏFQANISTAN, Əfqanıstan İslam 
Respublikası (puştu =әзжә ӱз јола 
ləri “zu 232 göyə ) 

Ümumi məlumat 
Mərkəzi Asiyanın c.-q.-ində dövlət, 

Şm:-dan Türkmənistan, Özbəkistan və Ta- 

cikistan, q.-dən İran, c.-dan və ş.-dən Pa- 
kistan, şm.-ş.-dən Hindistan və Çinlə həm- 
sərhəddir. Sah, 645,7 min km2. Əh. 27,0 

mln. (2016). Paytaxtı Kabil ş.-dir. Dövlət 

dili puştu və dəri dilləri, pul vahidi əf- 
qanidir. İnzibati cəhətdən 34 əyalətə bö- 
lünür, 

Ә. BMT-nin (1946), BVF-nin (1955) 

üzvüdür. 

Dövlət quruluşu ü 

Ə, unitar dövlətdir. Konstitusiyası 
16.1.2004 ildə qəbul edilmişdir. İdarəetmə 
forması prezident resp.-dır. 

Dövlətin və icraedici hakimiyyətin baş. 
çısı birbaşa seçkilərlə 5 il müddətinə se. 
çilən (bir dəfə yenidən seçilmək hüququ 
ilə) prezidentdir. Prezidentin iki vitse-nne- 
zidenti var, Yalnız islam dininə etiqad edən 
və valideynləri əfqan olan şəxs prezident 
seçilə bilər. Prezident silahlı qüvvələrin ali 
baş komandanıdır. Onun səlahiyyətlərinə 
Milli məclisin razılığı ilə milli siyasət 
kursunu həyata keçirmək, nazirləri, Mər- 

kəzi bankın direktorunu, Ali məhkəmənin 

hakimlərini, baş prokuroru təyin etmək 

vəs. daxildir. 

Qanunverici hakimiyyət iki palatadan - 

Xalq palatası (Valesi cirgə) və Ağsaqqallar 
palatasından (Meşrano cirgə) ibarət Milli 

məclisə məxsusdur. Xalq palatası (250 
deputat) birbaşa səsvermə yolu ilə propor- 
sional sistemlə 5 il müddətinə seçilir, ən azı 

İnzibati ərazi bölgüsü (2016) 

İ Sahəsi, Əhalisi, | Əyalətlər И İnzibati mərkəzi 
min km? | min nəfər 

İ Badgis 5042 İKəlayi-Nou 
İ вас 9270 İ Puli-Humri 
İBamian Bamian 
| Bədəxşan Feyzabad 
| Bəlx Məzari-Şərif 
İ Cauzcan Şibirqan 
İDaykundi Nili 
Fərəh Fərəh 

İFəryab .5 İMeymənə 
Henit 1928,7 Herat 
Hilmənd 9420 | Ləşkərgah 

İXost 584,1 İXost 
Kabil 38396 Kabil 
Kapisa 44822 | Mahmudrəki 
Kündüz 1029.5 /Kunduz 
Künir 458,1 Əsədabad 
Qəndəhar 1252 8 | Qəndəhar 

nə 1240,7 İQəmə 
Qövr 7017 Çaqçaran 

Laqman 4529 | Mehtərlam 
Lövgər 3985 İPol-c Ələm 
Nanqarhar 15454 | Cəlalabad 
Nimroz 1679 /Zərənc 

| Nuristan 1504 İParın 
Paktika 195 448, 8 İŞaran 

|Ракнуа 561,2 İQardez 
|Рәпег 1560 | Вәгәгәк 
Pərvan 6760 İÇarikar 

İ Samanqan 3949 | Aybak 
Saripul 569.0 | Sanpul 
Taxar 1000,9 İTaliqan 
Uruzqan 3564 İTarinkot 
Vərdək 606,1 İ Meydanşəhr 
İZabul 3092 İKəlat 
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68 deputat (hər əyalətdən 2 nəfər) qadın ol- 

malıdır, Ağsaqqallar palatası qeyri-müəy- 
sayda üzvlərdən (yerlərdə vəzifəli şəxs- 

lərin, əyalət və dairə şuralarının, prezi- 
dentin təyin etdiyi), ibarətdir. Ağsaqqallar 
palatası Xalq palatasını təsdiq etdiyi qa- 

hunlar, ölkə büdcəsini va beynəlxalq mü- 
qavilələri nəzərdən keçirir. 

İcraedici hakimiyyəti hökumət — Nazir- 
lər kabineti (Milli məclisin təsdiqi ilə pre- 
zidentin təyin etdiyi 27 üzv) həyata keçirir. 

Əsas siyasi partiya və hərəkatlar 
(2005): Əfqanıstanın islam cəmiyyəti, Əf- 

qanıstanın islam birliyi partiyası, Əfqa- 
aıstanın milli həmrəyliyi hərəkatı. 

Təbiət 

Relyef. Ə. İran yaylasının şm. 
onun mərkəzi Asiyanın dağ sistemləri ilə 
birləşdiyi yerdədir. Ölkə ərazisinin 3/4-ünü 
dağlar tutur. Şm.-ş.-də Hindiquş dağ sis- 
teminin silsilələri (hünd. 7492 m-ədək, No- 
şak 4– ölkənin ən hünd. nöqtəsi), ondan 
eda Orta Əfqanıstan dağları (Həzarəcat) 
uzanır, Şm--q.-də Paropamiz dağ sistemi, 
şm--da Bəlx düzənliyidir. Ölkənin с, və c.- 
q. hissələrini hünd. 1200 n-ə çatan təpəli 
platolar, qumlu Registan, gilli-çınqıllı 
Dəşt-i Mərqo səhraları tutur, C.-ş,-də səthi 

enli çay dərələri ilə parçalanmış Qəznə- 
Qəndəhar yastıdağlığı (hünd. 3265 m-ə- 
dək), İran və Pakistanla sərhədboyu quru- 
yan şor və şirin sulu göl çökəklikləri 
yerləşir. 

Geoloyi quruluş və faydalı qazıntılar. 
Ә. ərazisi, əsasən, Alp-Himalay mütəhər- 
rik qurşağı hüdudlarında yerləşir. Ölkənin 
şm.--ı Oliqosen — Kvarterdə deformasiyaya 
uğramış cavan Turan platformasının (plitə- 
sinin) c. kənarına aiddir. Platformanın bü- 
növrəsini Paleozoyun qranit-metamorfik 
süxurları təşkil edir, çökmə örtüyü Yura- 
Fosen yaşlıdır. Platformadan c.-da Bəndi- 
Türküstan silsiləsi, şm.-da Əfqanıstan- 

Tacikistan dağarası çökəkliyi uzanır. C.-ş.- 
də Mərkəzi Əfqanıstan aralıq massivi 
(Tetisdə mikrokontinent) yerləşir, ş.-də iri 
Çaman-Mukur submeridional qırılması 
keçir. Şimali Əfqanıstan yüksək seysmik 
ərazidir. 1993, 1998, 2002 illərdə dağıdıcı 

zəlzələlər olmuşdur, Faydalı qazıntıları: 
neft, təbii qaz, daş kömür, dəmir, mis, nadir 

metallar, səpinti qızıl, xırda məmulat 
daşları və qiymətli daşlar, həmçinin barit, 
kükürd, talk, maqnezit, daşduz və s. 

İqlim. İqlimi quru subtropikdir. Yan- 
varda orta temp-r düzənliklərdə 0-8”C, 
yüksəkdağlıqlarda -20”C-dən aşağıdır, 
iyulda uyğun olaraq 24-32"C və 0-107C- 
dir. İllik yağıntı 40-50 m-dən (c.-dakı 

Noşak dağı. 

düzənliklərdə) 800 mm-ə (dağlarda) qə- 
dərdir. 3000-5000 m yüksəkliklər 6-8 

ay qarla örtülü olur, yuxarılarda buzlaqlar 
var, 

Daxili sular. Ə.-ın əksər çayları daxili 
axımlıdır, bunlardan nisbətən iriləri Amu- 
dərya (yuxarı axınında – Pənc), qolları 
Qunduz (Surxab) və Kokça ilə, Hilmənd, 
Fərəhrud, Hərirud, Mürğabdır. Kabil çayı 
(Hind çayının qolu) Hind okeanı hövzəsinə 
aiddir. Çaylar qar və buzlaq suları ilə 
qidalanır. Düzənlik çayları yazda gursu- 
İudur, yayda isə quruyaraq qunlarda itir. 

Dağ çayları hidroenerii potensialına ma- 
likdir. Gölləri azdır. Səhralardakı kiçik 

göllər yayda quruyur. Yaşayış məntəqə- 
lərinin su ilə təchizatında və suvarmada, 
əsasən, yeraltı sulardan istifadə olunur. 

Torpaq, bitki örtüyü və heyvanlar 
aləmi. Öndağlıqlarda və dərələrdə boz 
torpaqlar, qonur səhra-çöl tomaqları və 

şoranlıqlar yerləşir. Dağ yamaclarınd 
boz və boz-qəhvəyi torpaqlar rast gəlinir 
Yüksəkdağlıqlarda dağ çəmən-çöl və dağ- 
çəmən torpaqları var, Bitki örtüyünü. 
əsasən, səhra və səhra-çöl bitkiləri təşkil 

Kokça çayı. Bədəxşan əyaləti, 
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“Əğər 
Gü 

-- 
9 08020АЫ. 

Yüksəklik şkala: .——.. 

aşağı 200 500 1000 1500 2000 3000 5000 yuxan 

DÖVLƏT TORPAQ VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ KOMİTƏSİ, 
АФРИКА c bi Kanigraf Fabrik, 

7127 

од 

traqallardan, yastıqşə: 
ardan, yovşundan ibarət 
kolcuqları yayılmışdır 
q düzənliklərində çoxlu 

kənçiçəkləyən efemerlərin bitdiyi cil 

etmişdir. Daha yu 
rılarda səhra-çöl tipli bitki qruplaşmaları 

2000-2500 т yüksəklikdə, 
sasən, Paropamizdə ardıc və püstə seyrək 

erləşir, Yüksəkdağlıq ərazi 
iyaları ilə təmsil olu- 

ərhəd olan dağlıq r-nlarda: 
750-1500 т yüksəklikdə çöllər hind pal- 
ması, akasiya, əncir, badam meşələri ilə, 

2200-2400 m-ədək yüksəklikdə balut 
(həmişəyaşıl palıd) və Јегагд şamağacı, 

апда (3500 m-ədək) Himalay sidri 
və Qərbi Himalay 

malay şam 
şamağacı qarışıq 

ı meşələri ilə növbələşir 
3500-4000 и 

lar 
üksəklikdə ardıc sərili 

dan və rododeridrondan ibarət cən- 
klər, yuxarıda Alp və subalp çəmənləri 

yayılmışdır. Amudərya dərəsində tuqay 
meşələri var, 
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Səhralarda və çöllərdə xallı kaftar, 
çaqqal, qulan, ceyran və sayqak, dağlarda 
qar bəbiri, 4 
tülküsü, d 

eçiləri, arxar yaşayır. Əfqan 
ğlıq dələsi, canavar geniş yayıl- 

liklərində qabana, qa- 
mişliq pişiyinə, düzənlərdə çoxlu sürünən- 
lərə (varanlar, kələzlər, zəhərli ilanlar, o 
cümlədən gürzə, kobra, efa, qalxansifət), 
gəmiricilərə, cücülərə, o cümlədən kit. zə- 
rərvericilərinə (çəyirtkə) və zəhərli hörüm- 
çəkkimilərə (əqrəblər, qaraqurd) rast gə- 
linir. 

mişdir. Tuq: 

Ə, ərazisində ümumi sahəsi 218 min 

ha-dan çox olan 6 mühafizə edilən təbii 
ərazi, o cümlədən eyniadlı çayın mənbə- 
yində yerləşən və Hindiquş sıra d-rının 
yamaclarında yüksəkdağlıq quru çöl və 
göllərinin ekosistemlərini qoruyub saxla- 
yan Bəndi-Əmir milli parkı vardır. 

Əhali 
Ə.-da 20-dən artıq xalq yaşayır. Müx- 

təlif hesablamalara görə, əhalinin 39,4- 
4290-ini puştular, 25-3096-ini raciklər, 

8-1096-ini həzarələr, 6-993-ini özbəklər 
təşkil edir (2005). Türkmənlər (2,584), 

teymənilər (299), bəluclar ("8-dən çox), 
brahuilər (196-dən çox), nuristanlılar 

(199), Pamir xalqları, əfşarlar və b, da 
yaşayırlar. 

Ə, əhalisinin səciyyəvi cəhəti onun 

cavan olmasıdır (orta yaş 17,5 ildir), 14 
yaşadək olanlar 494-dən çox, 65 yaşdan 
yuxarı olanlar 2,493 təşkil edir. 2004 il 
hesablamalarına görə, Ə, əhalisinin ortaillik 

artımı 1000 nəfərə 49 nəfər olmuşdur. 

Doğum səviyyəsi 1000 nəfərə 45,5, ölüm 
səviyyəsi 19,2 nəfərdir (2009). Fertillik 

göstəricisinin (1 qadına 6,5 uşaq) yüksək 
olmasına baxmayaraq, uşaq ölümü yuxarı 
həddədir (1000 nəfər diri doğulan uşağı 

247 nəfər, 2009). Orta ömür müddəti 44,6 

ildir. Hər 100 kişiyə 105 qadın düşür, 

Əhalinin orta sıxlığı 1 km-də 43,5 nəfərdir 

(2013). Ölkənin ş. və şm. hissələri (Pənc 
çayı boyundakı vil.-lər) daha sıx (Kabil 
vil.-də 1 £m2-də 790 nəfər: 2007), e.-q.-in- 

dəki səhra hissəsi isə daha az (Nimruz vil.- 
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qı 1-də 3,7 nəfər: 2007) məskun- laş- 
mişdir. Əhalinin 2496- şəhərlərdə yaşayır. 
Kənd əhalisinin kütləvi surətdə şəhərlərə 
köçməsi 1960-cı illərdə yeni yolların çə- 
kilməsi və sənayenin sürətli inkişafı ilə 
əlaqədar olmuşdur. İri şəhərləri (min nə- 
fər, 2005): Kabil (3044), Qəndəhar: 
(391,2), Məzari-Şərif (303,4), Herat 
(2729), Cəlalabad (200,4). Əfqanısran 
nünaqişəsi (1979-89) və vətəndaş müha- 
çibəsi xaricə (əhalinin təqr. 1/3-i ölkəni 

ərk etmişdir) və eyni zamanda ölkədaxili 
(1985-95 illər ərzində paytaxt əhalisi 2 
dəfədən çox: artmışdır) miqrasiyalara 
mühüm təsir göstərmişdir. Qaçqınların 
çoxu İran və Pakistanda məskunlaşmışdır 
(4-6 min. nəfər, onların bir hissəsinin geri 
qayıtmasından sonra 2 min. nəfərdən çoxu 
xarici ölkələrdə qalmaqdadır). Əməkqa- 
piliyyətli əhali 11.1 mln. nəfərdir (2001). 
işləyənlərin 7892-i k.t.-da, 1696-i xidmət 
sahəsində, 693-i sənayedə çalışır. İşsizlik 
səviyyəsi 359/-dir. 

Dindarların mütləq çoxluğunu müsəl- 
manlar təşkil edir, xristianlar, siqhizm və: 

hinduizmin ardıcılları da var. 

Tarixi oçerk 

Əfqanıstan qədim və orta əsrlər 

dövründə. Arxeoloyi məlumatlara görə, 
indiki Ə. ərazisinin şm. hissəsi Paleolit 
dövründə (Qarakəmər mağarası, təqr. 
ramızdan 40-30 min il əvvəl), с. hissəsi 
sə Tunc dövründə (təqr. 4-2-ci min- 

Iliklər) məskunlaşmışdır. E.ə. 1-ci minil- 
yin birinci yarısında vahə əkinçiliyi 
nkişaf etmişdir. 

Е.ә. 1-ci minilliyin əvvəllərində indiki 

), ərazisində formalaşmış dövləti qurum- 
ardan ən güclüsü Bəlx padşahlığı di. Е.ә. 

əsrdə bu torpaqlar Əhəmənilər dövlətinin 
ərkibinə qatılmışdır. Е.ә. 4 əsrdə Ə.-a İran 

ərazisindən Makedoniyalı İsgəndərin qo- 
şunları basqın etmiş, onun imperiyasının 

süqutundan sonra isə indiki Ə. ərazisində 
Yunan-Bəlx padşahlığı yaradılmışdı. Təqr. 

ә. 140-130 illərdə bu padşahlıq mərkəzi 

).-n şm.-ında olmaqla qüdrətli dövlət 
yaratmış köçəri kuşanlar tərəfindən tutul- 

muşdur, Böyük Kuşanlar dövründə (era- 
mızın 1 əsrinin sonları – 4 əsr, bax Кас̧ан. 
adşahlığı) şəhər mədəniyyəti və sənət- 

karlıq, beynəlxalq ticarət inkişaf etmişdi. 

Buddizm dövlət dini elan olunmuşdu. Ə, 

ərazisinin bir hissəsinin ağlunlar tərə- 
findən tutulması və kuşanların qüdrətinin 

Sasanilər tərəfindən sarsıdılması siyasi par- 

çalanmaya gətirib çıxartdı. Yerli hakim- 
lərin bir qismi Türk xaqanlığına, digərləri 
isə Sasanilərə tabe oldu. Bu dövr şəhərlərin 

Şiva gölü. Bədəxşan əyaləti 

tənəzzülü və yerli torpaq sahibləri süla- 
lələrinin nüfuzunun artması ilə müşayiət 
edilirdi. 

7-8 əsrlərdə Ə. ərazisinin çox hissəsi 
ərəblərin hücumuna məruz qaldı, islam dini 
yayılmağa başladı. Xilafətin hüdudları çər- 
çivəsində bu ərazi Tahirilər, Səffarilər, 

Samanilər tərəfindən idarə olunurdu (900 

ildən). 10 əsrdə ərəbləri Orta Asiya türkləri 

əvəz eldi. Onların başçılarından biri olan 

Sultan Mahmud 11 əsrda İranın, Orta Asi- 

yanın c.-unun və Hindistanın şm.-q.-inin 
daxil olduğu Qəznəvilər dövlətini yaratdı 
Qəznə-Qəndəhar yastıdağlığı, həmçinin 
Süleyman d-rı və Kvetta-Pişin yaylası əf- 

qan xalqının təşəkkül tapdığı əsas ərazilər 
oldu. Əfqanların etnogenezində bəlxlilər, 

Bilərzik (qızıl və firuzə), Е.ә. 1 ssr 
eramızın 1 əsri. Tillətəpə (Cauzcan əyaləti) 

Əfqanıstan Milli Muzeyi 

saklar, ağlunlar, sonralar hind, tacik və 
türk elementləri iştirak etmişlər. Əfqanların 
adı mənbələrdə ilk dəfə 6 əsrdə qeyd olu- 
nur. 

13 əsrdə Çingiz xanın hücumu Ə. 
torpaqlarının iqtisadi və mədəni inkişafını 
dayandırdı. Monqol hücumlarının neqativ 
nəticələri Teymurilər dövründə (14 əsrin 

16 əsrin əvvəlləri) tamamilə aradan 
qaldırılmadı, lakin Teymurun ölümündən 
sonu 

(1405) sonra imperiya parçalansa da, onun 
xələfləri Şa)rux və Hüseyn Baykara Xon: 

sanda paytaxtı Herat olmaqla çiçəklənən 
dövlət yaratdılar. Qərbi Ə.-ın təsərrüfat və 
mədəni həyatının canlanması 16 əsrdə 

Böyük Moğollar və Səfəvilərin diqqətini 
cəlb etdi. 16-17 əsrlərdə Ə.-ın с.-ӱ.-1 Böyük 

Moğolların vassal asılılığına, indiki Ə.-ın 
c.vəq. əraziləri isə Səfəvilərin hakimiyyəti 
altına keçdi. Yadellilərin hakimiyyətinə 
qarşı uzunmüddətli mübarizə (o cümlədən 
rövşənilər hərəkatı) əfqan tayfalarının bir- 
ləşməsi üçün zəmin yaratdı. 18 əsrin əvvəl 
lərində Böyük Moğollara və Səfəvilərə 
qarşı üsyanların gedişində Qəndəharda Gil 
zailər xanlığı, Heratda isə Abdalilər xanlığı 
meydana gəldi. 18 əsrin 30-cu illərində 
Nadir şah bu xanlıqları tutdu, lakin Nadir 
şahın ölümündən (1747) sonra onun dövləti 

parçalandı. 
Əfqanıstan 18 əsrin ortaları - 20 

əsrin əvvəllərində. 1747 ilin oktyabrında 
puştu tayfalarının başçıları sərkərdə Əhməd 
xanı lider seçdilər, О, Əhməd şah Dürrani 

adı ilə paytaxtı Qəndəhar olan ilk müstəqil 
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Dürranilər dövlətinin 

əsasını qoydu, Əhməd şah Qəznəni, Kabili 
Pişəvəri, sonra isə Heratı birləşdirdi. Ar: 

Xorasan, Bəlücistan (vassal mülki 
qismində), Pəncab (tezliklə itirildi), Kəşmir 
ə Sind də onun hakimiyyəti altına keçdi 

Əhməd şahın dövründə Dürranilər dövləti 

Ora Şərqd: 

əfqan dövlətinin 

dini 

iri dövlətə çevrilsə də, onun 

xələfləri Teymur şah və Zaman şah ara- 

sında çəkişmələr nəticəsində tədricən zəif: 
ə başladı, Teymur şahın dövrün 

axt Kabilə köçürüldü. 1818 ildə döv- 
parçalanması nəticəsində müstəqil 

Herat, Qəndəh Kabil və Pişəvər xanlıq: 
Buna baxma arı yarat q, əfqan 

altında 

idə birləşmək təcrübəsi sonralar 

tayfalarının Əhməd şahın başçılı, 

mir Dost Мәһәтт 
ад Kabi 

in rəhbərliyi 

xanlığı ətrafind: bir araya 

1834 ildən) üçün əlverişli nin 

bağlanarkən əmi 

Bala Hissar qalası. 19 əsr. Kabil 
Ӱ yaratdı. Lakin əfqan tayfalarının yenidən 
birləşmək cəhdlərinin qarşısı Britaniya 
müstəmləkəçiləri tərəfindən alındı. 1838 
ildə İngiltərənin Ost-Hind şirkəti qoşunları 
hakimiyyəti altında olan ərazilərdə təh- 
lükəsizliyi təmin etmək bəhanəsi ilə Qən- 
dəhar və Kabili tutdu, bununla da birinci 
İngiltərə-Əfqanıstan müharibəsinin baş- 
lanğıcını qoydu. 1841-42 illərdə güclü xalq 
hərəkatı Britaniyanın işğalçılıq planlarını 
iflasa uğratdı və ingilis qoşunlarını Ə.-dan 
çıxmağa vadar etdi. 1850-ci illərdə Dost 
Məhəmməd yenidən Ə. vil.-lərinin birləş- 
dirilməsinə başladı: şm. r-nlarını (Əfqa- 
nistan Türküstanı), Qəndəhar (1855) və 
Heratı (1863) öz hakimiyyətinə keçirdi 
Lakin o, eyni zamanda İngiltərənin Ost- 
Hind şirkətinin Piş ər və əvvəllər işğal 
olunmuş digər əfqan vil.-ləri üzərində hü- 
quqlarını təsdiq etməyə məcbur oldu (bax 

Məhəmməd Yaqub xanla 
rüşü. May, 1879 

İngiltərə-Əfqanıstan müqavilə və sazişləri 
(1855, 1879, 1893, 1905)). 

Dost Məhəmmədin xələfi Şir Əli xanın 
dövründə (1863-66, 1868-79) Атпидәг- 
yanın solsahil r-nları və Bədəxşan Ә,-а 
birləşdirildi. Şir Əli xan mərkəzi hakimiy- 
yəti möhkəmləndirdi, ordunun sayını ar- 
trdi, bir sıra inzibati, hərbi və maliyyə 
islahatları həyata keçirdi. Orta Asiyada 
Rusiya ilə kəskin rəqabət şəraitində, 
B.Britaniyanın 1878 ildə ikinci İngiltərə. 
Əfqanıstan müharibəsinə başlaması onun 
quruculuq işlərini yarımçıq qoydu. Əfqan 
tayfalarının inadlı müqaviməti Britaniya 
siyasətçilərini Ə.-da öz nüfuzlarını geniş- 
ləndirmək planlarından əl çəkməyə vadar 
etdi. 1879 ildə Ə.-ın müstəqilliyini faktiki 
olaraq ləğv edən Gəndəmək müqaviləsinin 
imzalanmasına baxmayaraq, Britaniyanın 
ölkə üzərində nəzarəti zəif idi 

1880 ildə ingilislər Dost Məhəmmədin 
nəvəsi Əbdürrəhmanı Ə.-ın əmiri kimi 

tanımağa məcbur oldular, Ə.-a qayıdan 
Əbdürrəhman xalq qoşunu toplay araq Qən- 

dəhar və Heratı hakimiyyəti altına aldı 
Herat hakimi Məhəmməd Əyyub xanın 
1880 ildə Meyvənd yaxınlığında Britaniya 
qoşunlarını məğlubiyyətə uğratmasından 
sonra ingilislər ölkəni tərk etdilər (1881), 
Lakin 1893 ildə Əmir Əbdürrəhman əv- 

vallər Ə.-dan zorla alınmış puştu tayfa- 
larına məxsus ş, ərazilərinin ingilis mülk- 
lərinə qatılmasına razılıq verməyə və Dü- 
rand xəttini Ə. ilə Britaniya Hindistanı 
arasında sərhəd kimi tanımağa məcbur 
oldu. 

Əmir Əbdürrəhman hakimiyyəti döv- 
ründə (1880-1901) ardıcıl olaraq əfqan 
torpaqlarını birləşdirmək, bütün ölkə әга- 
zisində mərkəzi hakimiyyəti möhkəmlən- 
dirmək siyasəti aparırdı. O, puştu tayfa- 
larının və həzarələrin üsyanını yatırmış, 
Ə--in ş.-ində yarımmüstəqil vil. olan Ka- 
firistanı tutaraq yerli əhalini (kafirləri) 
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müsəlmanlaşdırmış, nizami əfqan ordusunu 

bəmı eniş vg əni şan 
zama salmış, kommunikasiya sistemi) 

yaxşılaşdırmışdı. Əbdürrəhimanın dövründə 
Ə.-ın Rusiya və B.Britaniya mülkləri ilə 
sərhədləri müəyyənləşdirilmişdi. Ə.-ın xa- 

rici dünyaya “bağlı” olmasına baxmayaraq, 
şəhərlər böyüyür, kıL-nın ixtisaslaşması 
sürətlənir, daxili bazar inkişaf edir, ictimai 
həyatda avropalaşma əlamətləri müşahidə: 
olunurdu, 

Əbdürrəhmanın xələfi Əmir Həbibul- 

tanın dövründə (1901–19) də Ə. xaricdən 
siyasi təcrid vəziyyətində qalmışdı. Bu- 
nunla yanaşı, İran, Ə. və Tibetdə nüfuz 
dairələrinin bölünməsi haqqında B.Brita- 
niya ilə Rusiya arasında imzalanmış sazişə 
(1907) görə ölkənin müstəqilliyi məhdud- 
laşdırılmışdı. 20 əsrin əvvəllərində avro- 

pasayağı dünyəvi təhsil müəssisələrinin 
yaradılması ilə ictimai-siyasi fikir inkişafa 
başladı. Bu illərdə Ə.-da həqiqi müstəqillik, 
konstitusiya qəbulu və islahatlar keçiril- 
məsini tələb edən müxalif “Gənc əfqanlar” 

hərəkatı meydana gəldi. Onun ilhamvericisi 
və ideoloqu maarifçi və publisist Mahmud 
bəy Tərzi idi. 

Birinci dünya müharibəsi illərində Al- 

maniyanın və onun müttəfiqlərinin təzyi- 
qinə baxmayaraq, Ə. qəti şəkildə bitərəflik 
mövqeyində qaldı. 

Əfqanıstan 1920-60-cı illərdə. Birin- 

ci dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra 
.-da milli-vətənpərvər dairələrin mövqe- 
yi möhkəmləndi. Əmir Əmənulla xanın 

11919-29) dövründə Ə.-ın müstəqilliyi bər- 
paedildi. Üçüncü İngiltərə-Əfqanıstan mü- 
haribəsinin gedişində Britaniya hökuməti 
Ə, ərazisi üzərində əmirin müstəqilliyini 

tanıdı (bax İngiltərə-Əfqanıstan müqavi- 
lələri (1919, 1921)). Bir çox dövlətlə, o 

cümlədən B.Britaniya və SSRİ ilə münasi- 

bətlər: quran Əmənulla xan ölkənin ge- 
riliyini aradan qaldırmağa yönəlmiş bir sıra 
islahatlar keçirdi. 1923 ildə Ə.-ın vətəndaş 

hüquq və azadlıqlarını təsbit edən ilk 
konstitusiyası elan olundu. Əmənulla xanın 
iqtisadi islahatları (vergilərin pul formasına 
keçirilməsi, dövlət torpaqlarının azad alqı- 
satqısı, dünyəvi təhsilin genişləndirilməsi) 
milli sahibkarlığın həvəsləndirilməsinə, tə- 

sərrüfat həyatında bazar və əmtəə-pul mü- 
nasibətlərinin rolunun artırılmasına yö- 
nəlmişdi. Əmənulla hökumətinin islahatları 

əfqan cəmiyyətinin mühafizəkar təbəqə- 

lərinin — tayfa xanları və müsəlman Ы- 
derlərinin narazılıqlarına səbəb oldu. 1928 
ilin sonunda hökumət əleyhinə üsyanın 
gedişində mühafizəkar müxalifət Əmənulla 
xanı hakimiyyətdən kənarlaşdıraraq, öz 

sələfinin bütün islahatlarını ləğv edən 
Bəççeyi-Saqqanı (ölkəni Həbibulla Qazi 
adı ilə idarə edirdi) hakimiyyətə gətirdi. 
1929 ilin oktyabrında Əmənulla xan hö- 
kumətinin keçmiş hərbi naziri, müstəqillik 
uğrunda müharibənin qəhrəmanı Məhəm- 
məd Nadir hakimiyyətə keçdi, О, Nadir şah 
adını və kral titulunu götürərək yeni sü- 

lalənin banisi oldu. Onun dövründə qəbul 
olunmuş konstitusiya (1931) maarif və 
hüquq sahəsində müsəlman ruhanilərinin 

mövqeyini möhkəmləndirdi və tayfa əyan- 
larının dövlət işlərində iştirakını təmin 
etdi. 1930-cu illərdə sənaye və ticarətin 
təşviqi üçün tədbirlər görüldü: tacir bir- 

likləri (şirkətlər) yaradıldı, fabrik istehsalı 
meydana gəldi. Nadir şahın öldürülmə- 
sindən (1933, 8 noyabr) sonra hakimiyyətə 
onun oğlu Məhəmməd Zahir şalı gətirilsə 
də, faktiki olaraq hakimiyyət Ə.-da is- 
tibdad relimi qurmuş Nadir şahın qardaşı, 
baş nazir Məhəmməd Haşim xanın əlinə 
keçdi. 

İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində öl- 
kədə öz hərbi planlarına Ə.-ı da cəlb et- 

məyə çalışan Almaniya və İtaliyanın nü- 
fuzu gücləndi. Ə.-da müşavir və məsləhətçi 

adları altında fəaliyyət göstərən nasist ca- 
suslarının fəallaşması regionda sovet və 
Britaniya maraqları üçün təhlükə yaradırdı 
1941 ilin oktyabrında SSRİ və B.Britaniya 
hökumətlərinin tələbi ilə Ə. rəhbərliyi 

alman casıslarının fəaliyyətinin qarşısını 
aldı. İkinci dünya müharibəsi zamanı Ə. 
ənənəvi olaraq bitərəfliyini saxladı. 

Müharibə illərində dünya təsərrüfat əla- 

qələrinin pozulması səbəbindən Ə, ciddi 
iqtisadi çətinliklərlə qarşılaşdı. İqtisadi və- 
ziyyətin pisləşməsi puştu tayfalarının na- 
razılığına səbəb oldu və onlar hökumət 
əleyhinə üsyan qaldırdılar. Belə şəraitdə 
baş nazir Haşim xan 1946 ildə istefa verdi, 
hökumətin başçısı isə Mahmud şah oldu, 
Yeni hökumət İctimai-siyasi həyatın libe- 
rallaşdırılması kursunu götürdü. Parla- 
mentə (1949-52 illərdə fəaliyyət göstər- 
mişdir) azad seçkilər keçirildi. 

1940-cı illərin sonu-1950-ci illərin əv- 
vəllərində Ə.-da siyasi sistemin demokra- 
tikləşdirilməsi və sosial-iqtisadi islahatların 

keçirilməsini tələb edən “Viş zalmiyan” 
(Oyanan gənclik”), “Vətən” və “Nida-yi 
xalq” (“Xalqın səsi”) müxalif qruplaşma 
ları meydana gəldi, Burada xırda və orta 
sahibkarlar, əfqan ziyalıları aparıcı rol 
oynayırdılar, Əfqanıstan-Pakistan ziddiy. 
yətləri (1947) şəraitində əfqan cəmiy: 
tinin mühafizəkar qüvvələri (tayfa başçı- 
ları, dini liderlər) isə 1953 ildən hökumətə 

başçılıq edən gen.-I, Məhəmməd Davudli 
dəstəklədilər. 

M.Davud hökuməti (1953-63) Ə.-da 
"idarəolunan iqtisadiyyat” siyasətini elan 
etdi. 1950-60-cı illər ərzində bu siyasət 
çərçivəsində xarici ticarət sahəsində dövlət 
təşkilatları yaradıldı, sənaye müəssisələri 
və banklar üzərinə dövlət nəzarəti qoyuldu, 
iqtisadi inkişafın planlaşdırılması. tətbiq 
edildi, milli kapitalın təmərküzləşməsi və 
mərkəzləşdirilməsi üçün şərait yaradıldı 
ABŞ-dan hərbi və iqtisadi yardım almaq 

cəhdlərinin nəticəsiz qalmasından sonra 
Əbdül Rəhman camesi. Kabil. 
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ciət edən M.Davud höku: 
siyasəti 1950-60-cı illərdə 

iqti da əhəmiyyətli rol oy 
di. İqtisadi (1955) və mədəni (1960) 

əkdaşlığa dair sovet-əfqan müqavilə: 
i lanması ilə SSRİ Ә.-1п əsas 

laşına çevrildi. Lakin “soyuq müha 
aitində Ə. rəhbərliyi hərbi-siyasi 

ra qoşulmamaq s iməklə 
Ş )ərbi Avropa dövlətlərini Ə.-da 

fu lə iqtisadi rəqabətə təhrik 

MDavud Ə.-da ictimai sahədə bir sira 
dı, o cümlədən qadınların 

ətdə hicab örtmələrini ləğv etdi: 

( fəaliyyəti müxalif qüvvələrin 

al qarşılandı və 1963 ildə M.Da. 

ndərildi. 1964 

beralla ına başl 
k eksperiment"): özəl 

rildi, seçkilər keçirildi 

5 ildə sosializm quruculuğu kur 
п с inıstan Xalq De 

k Partiyası (ƏXDP) yaradıldı. 1967 
partiya radikal (“Xalq”) və liberal 

iç ) frak lara ayrıldı. 

)60-cı illərin sonunda Ə--da daxili si 
Dürand xət. 

c.-da və c.-ş,-də yaşayan və Bri 
Hindistanının par masından 

) sonra Pakistan ərazisində qalı 

и tayfalarının siyasi müqəddərat 
təyinetmə problemi də həll ol ma: 

Əfqanıstan-Pakistan müna: 

sabitlik, ölkə 

başçısının avtoritar siyasi addımları 1970-ci 

il 7211 
lərdə baş verən quraqlıq nəticəsində даһа 

qişələri, hökumətdaxili qey 

n əvvəllərində, xüsusilə 1971 

a kəskinləşmiş ümumi siyasi böhrana 

ətirib çıxartdı. Belə şəraitdə Ə.-da keçmiş 
baş nazir M.Davudun başçılığı ilə dövlət 

çevrilişi baş verdi (1973, 17 iyul). Monar- 
xiya devrildi, ölkə resp. elan olundu. 

Əfqanıstan resp. reğimləri dövründə 
(1973-92). M.Davudun çevrilişi ƏXDP- 

n ("Pərçəm fraksiyası) hərbi və mülki 
fəalları tərəfindən dəstəkləndi. Onun bir 
sıra tərəfdarı resp. dövlət idarəçiliyi orqan: 
arının yaradılmasında iştirak etdi. Lakin 

1970-ci illər ərzində M.Davudun idarəçilik 
isulu getdikcə daha mühafizəkar və avto: 

aldı. Reyimin tədricən sosial 

lardan imtina etməsi və solların dövlət 

lərindən uzaqlaşdırılması prezidentə 
demək olar ki, qeyri-məhdud hakimiyyət 
verən yeni konstitusiyada (1977 ilin fev 

ralında qəbul edildi) təsbit olundu. Ə.-ın 

arici siyasətində nəzərəçarpan cəhət 
SSRİ-dən uzaqlaşması idi. M.Davud puştu 
problemi ilə bağlı Pakistanla danışıqları 
fəallaşdırdı, həmçinin əfqan hökumətinə iri 
maliyyə yardımı göstərməyi vəd etmiş İran 
və İran körfəzi ölkələri ilə Ə.-ın əlaqələrini 
genişləndirib möhkəmləndirdi 

1977 ildə əfqan müxalifəti (“Xalq” və 
Pərçəm”) SSRİ-nin dəstəyi ilə M.Davud 

reliminə qarşı öz qüvvələrini birləşdirdi. İl 
ərzində baş verən siyasi qətllər, hökumət 
əleyhinə nümayişlər və müxalifət nüma- 
yəndələrinin həbsindən sonra solçu zabitlər 
dövlət çevrilişi edərək, 1978 il aprelin 2 

də hakimiyyətə ƏXDP-nin lideri N.M.7ə, 
rakini gətirdilər. Əfqanıstan Demokrarik 
Respublikasının (ƏDR) yaradıldığı elan 

olundu. 1978 il dekabrın 5-də SSRİ ilı 
Dostluq, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq 
haqqında müqavilə imzalandı, Müqavilənin 
4-cü maddəsi təhlükə zamanı hərbi yardımı 
nəzərdə tuturdu. 1978-79 illərdə ƏXDP әр. 
qanların ənənəvi təsərrüfat həyatını вагу- 

dan bir sıra radikal sosial-iqtisadi islahatlar 
keçirdi, bu da əhalinin geniş təbəqəsinin 
narazılığına səbəb oldu. Ölkədə hökumətə 
qarşı onun siyasətindən narazı olan və bir 
sıra xariçi dövlətlər, o cümlədən Pakistan 

və İran tərəfindən dəstəklənən qüvvələr 
mübarizə aparırdı. Tezliklə vəziyyət yeni- 
dən gərginləşdi. ƏXDP-nin radikal-ekstre- 
mist fraksiyası (“Хаја”) H.Əninin başçılığı 

ilə hərbi dairələrə arxalanaraq, B.Karməlin 

rəhbərlik etdiyi partiyanın liberal qanadı 
ərçəm”i faktiki olaraq hakimiyyətdən 

kənarlaşdırdı. H.Əminin hökumət başçısı 
təyin edilməsindən (1979, mart) sonra 
ƏXDP-də və bütün ölkədə kütləvi təmiz- 

ləmə və repressiyalar həyata keçirildi. 1979 
ilin sentyabrında N.M.Tərakinin qətli 
H.Əminə partiya və hökumətdə əsas səla- 
hiyyətləri öz üzərinə götürməsinə şərait 
yaratdı. 1979 ilin yay-payızında ƏXDP 
reyiminə qarşı silahlı müqavimət Kabillə 
yanaşı, ölkənin ucqar vil.-lərində də qeyri- 
mütəşəkkil kütləvi çıxışlara çevrildi. 

Belə şəraitdə SSRİ “xarici silahlı təca- 

vüzün qarşısını almaq məqsədilə əfqan 
xalqına yardım göstərmək” adı altında Ə. 
na silahlı müdaxilə etdi (1979, 25 dekabr) 
(бах Əfqanıstan münaqişəsi (1979-89)) 

1979 il dekabrın 27-də xüsusi təyinatlı 
sovet dəstəsi Kabildə prezident sarayını 
tutaraq H.Əmini öldürdü, B.Karməli haki- 

miyyətə gətirdi. O, dövlət başçısı və 
ƏXDP-nin baş katibi vəzifələrini tutdu. Ə, 

xarici hərbi müdaxilə və vətəndaş mü- 
haribəsi dövrünə qədəm qoydu. 5 vet mü- 
daxiləsi nəticəsində 5 mİn.-a qədər əfqan 
ölkəni tərk edərək İrana və Pakistana qaçdı. 
Pakistanda əfqan mühacirlərinin 100-ədək 
düşərgəsi yaradıldı. 

1980-ci illərin birinci yarısında B.Kar- 

məl hökumətinin Ə.-da “sovet nümunəsi 
əsasında sosializm” qurmaq cəhdləri uğur- 
suzluğa məruz qaldı. Bu siyasətə qarşı 
nəinki əhalinin çox hissəsi, hətta ABŞ və 
onun müttəfiqləri tərəfindən dəstəklənən 
müsəlman müxalifəti çıxdı. Ə. xüsusi xid- 

mətinin keçmiş rəhbəri M.Nəcibullanın 
ƏXDP-nin baş katibi vəzifəsinə keçməsi ilə 
(1986, may) milli barışıq üçün tədbirlər 

planının hazırlanmasına, ölkənin ictimai- 
siyasi və iqtisadi həyatının liberallaşdırıl- 
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Bamian vadisi, Arxa planda dağıdılmış Bamian abidələri 

masına başlanıldı. 1987 ildə Nəcibulla yeni 
konstitusiyaya uyğun olaraq elan edilmiş 
Əfqanıstan Resp.-nın prezidenti seçildi 
Lakin ƏXDP liderinin kompromis çağı 
rışlarına müqavimət hərəkatı başçıları müs- 

bət cavab vermədilər. Nəcibullanın islahat- 

ann isə ölkəni hərbi-siyasi böhrandan çıxara 
bilmədi. ABŞ, İngiltərə, AFR, Yaponiya 
һәг il əfqan mücahidlərinə 100 тип. dol- 
larlıq yardım göstərirdi. Silahlı müxalifətin 

hərbi-texniki potensialının güclənməsi, 
həmçinin Qərb dövlətlərinin diplomatik 
əzyiqləri və SSRİ-də demokratikləşmə 

prosesləri sovet və əfqan rəhbərliyini refim 
əleyhdarları ilə danışıqlara getmək zərurəti 
qarşısında qoydu. 1980-ci illər ərzində belə 

nışıqlar BMT-nin himayəsi altında Ә, və 

Pakistanın xarici işlər nazirləri arasında da 
aparılırdı. 1980-ci illərin sonlarında mü- 

cahidləri silahla təchizetmənin dayandı- 

ması müqabilində sovet qoşunlarının 
ölkədən çıxarılması ilə münaqişənin nizam- 

İ i 

anması formulu hazırlandı. 1988 il aprelin 
14-də Cenevrədə Ә.-пда vəziyyətin nizam- 
lanmasına dair saziş imzalandı. Bu sazişə 
görə, qaçqınlar könüllü geri qayıtmalı, 
Ə.-a xarici müdaxiləyə son qoyulmalı və 
Pakistan onun daxili işlərinə qarışmamalı 
di, SSRİ və ABŞ bu sazişin təminatçısı 
dilər. SSRİ 1988 il mayın 15-də Ə.-dan öz 
qoşunlarını çıxarmağa başladı, 1989 il fev- 
ralın 15-də bu proses başa çatdı. 1990-cı 
illərin əvvəllərində ölkə rəhbərliyi Pakis- 
tanda fəaliyyət göstərən mücahidlərin mü- 
vəqqəti hökuməti ilə kompromisə nail 
olmaq üçün səylərini artırdı. 1992 il yan- 
varın 1-dən SSRİ və ABŞ vuruşan tərəfləri 
silahla təchiz etməyi dayandırdı. 1992 ilin 
aprelində müxalif dəstələr Kabili döyüşsüz 

ələ keçirdilər. Ölkə Əfqanıstan İslam Döv- 
ləti elan olundu. Hakimiyyət mücahidlərin 
əlinə keçdi. S.Mücəddidi prezident olsa da, 
həmin ildə onu B.Rəbbani əvəz etdi 

Əfqanıstan 1990-cı illər - 21 əsrin 
əvvəllərində, Az sonra Ə.-da mücahidlərin 
başçıları arasında hakimiyyət uğrunda şid- 
dətli mübarizə başladı. Hökumətin yalnız 
paytaxt regionuna nəzarət etdiyi vaxtda 
səhra komandirləri əyalətlərdə hakimiyyəti 
ələ keçirdilər, 1990-cı illərdə Ә.-да siyasi- 

inzibati dezinteqrasiya gücləndi. Bir sıra 
vil.-lərdə: onal və hətta lokal hakimiyyət 

ocaqları meydana gəldi. Özbaşınalıq. zora- 
kiliq, soyğunçuluq, etnik münaqişələr küt- 
ləvi xarakter aldı. Ölkə iqtisadiyyatı hərc- 
mərclik və durğunluq dövrünə qədəm qoydu. 

1990-cı illərin ortalarında Ə.--n siyasi 
səhnəsinə “Taliban” (Pakistan mədrəsə 
rində hazırlıq keçmiş gənc radikal müsəl- 
manlar) hərəkatı çıxdı. “Taliban” birləş- 

mələri 1994 ildə Qəndəhanı, 1996 ildə Ka- 
bili tutaraq, molla Ömərin (Məhəmməd 
Ömər) başçılığı ilə ələ keçirdikləri əra- 
ziləri Əfqanıstan İslam Əmirliyi elan et- 
dilər. Onlara qarşı Şimal alyansı (Əhməd 
şah Məsudun başçılıq etdiyi müxtəlif etnik 
qüvvələrin koalisiyası) müqavimət gös- 
tərirdi. “Taliban” liderləri nəzarətləri al- 
ила olan ərazilərdə təbliğ etdikləri “həqiqi 
islam” çərçivəsində əhalinin ictimai-siyasi 
həyatına məhdudiyyətlər qoymaqla, qatı 
teokratik reyim qurdular. “Taliban” reyimi 
dövründə insan hüquqlarının kütləvi su- 
rətdə pozulması adi hala çevrildi, narko- 
biznes təşviq olundu, milli azlıqlar so) 
qırımına məruz qaldılar, 1996 ildən Ə. 
ərazisi Üsamə bin Laden və onun "Əl- 
Qaidə” təşkilatının “kafirlərə” qarşı əmə- 

liyyatları üçün baza kimi istifadə olunurdu. 

1990-cı illərin sonlarında Ə. faktiki olaraq 

beynəlxalq terror fəaliyyətinin ocağına 
çevrildi. 

2001 il sentyabrın 9-да antitaliban qüv 
vələrinin lideri Əhməd şah Məsudun öl. 
dürülməsi və ABŞ-da kütləvi terror aktının 

(2001, 1 
Ladenin ittiham olunması Qərbdə Ə.-a 

qarşı kəskin reaksiyaya səbəb oldu. 2001 
ilin sonunda ABŞ-ın başçılığı ilə 

1 sentyabr) törədilməsində Ü.bin 

nliterror 
koalisiyası qüvvələri tərəfindən həyata 
keçirilmiş hərbi əməliyyatlar nəticəsində 
Ə.-da “Taliban” reyimi ləğv edildi. 2001 
ilin dekabrında Ə.-ın aparıcı siyasi qüv 
vələrinin Bonn ş.-ndə keçirilmiş konfran. 
sında Həmid Kərzainin başçılığı ilə əsas 
məqsədi ölkədə sülhü Һәгра etmək və de 
mokratik cəmiyyət yaratmıq olan Ə 
vəqqəti administrasiyası yaradıldı. 2002 
ilin iyununda Fövqəladə Loya cirqənin 
(Ümuməfqan ağsaqqallar şurası) iclasın 
da Ə.-in keçid hökuməti formalaşdırıldı 
H.Kərzai isə dövlət və nazirlər kabinetin 
başçısı seçildi. 2004 ilin yanvarında və 
təndaş hüquq və azadlıqlarını clan edən 
yeni konstitusiya qəbul olundu. 2004 ilin 
oktyabrında H.Kərzai Ə. prezidenti seçildi. 
2005 il dekabrın 19-da 30 il ərzində ilk dəfə 
parlamentin iclası keçirildi. Parlamentin 
inaqurasiya mərasimində ABŞ vilse-pre 
zidenti Dik Çeyni və sabiq Məhəmməd 
Zahir şah da iştirak etdilər. 2009 il 

keçirilən prezident seçkilərində H.Kərz. 
ikinci dəfə prezident oldu. 2014 ildə onu 

Əyrəf Qəni Əhmədzai əvəz etdi. 3 min.-dan 
çox qaçqın ölkəyə qayıtsa da, Ə.-ın bərpası 

Taliban prosesi son dərəcə ləng gedir. 
dəstələrinin qalıqları hökumətə və bey 
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nəlxalq antiterror koalisiyası qüvvələrinə 

qarşı silahlı mübarizəni davam etdirir. Ə. 

ərazisi narkotik vasitələrin istehsalı və 

ixracı üçün istifadə olunur. Əyalətlərdə 
faktiki hakimiyyət mərkəzə nominal tabe 
olan mücahidlərin səhra komandirlərinə 

məxsusdur. 
Ə. Azərb. Resp.-nın müstəqilliyini 

1991 il dekabrın 21-də tanımışdır. Ölkələr 
arasında diplomatik münasibətlər 1994 il 
noyabrın 16-da qurulmuşdur. 2002 ilin 
oktyabrında Н.Кәгга ilə Azərb. Resp--nın 
Prezidenti H.Əliyev, 2005 ildə isə Azərb. 
Resp--nın Prezi- denti İ.Əliyev arasında 
görüşlər keçirilmişdir. 2006 və 2012:illərdə 
H.Kərzai Azərb.-a işgüzar səfərlər etmişdir. 
Ә.п Azərb, Resp.-ndakı səfirliyi 2012 ildə 
açılmışdır. 2014 ilin dekabrında Ə, pre- 
zidenti Əşrəf: Qəninin Azərb.-a işgüzar 

ilari arasında səfəri zamanı dövlət ba: 
Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

aqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apa- 
rılmış, həmçinin regional əmakdaşlıq, in- 

etika, inşaat, k.t, təhsil, 
ər sahələrdə əmakdaş- 

vestisiya 
mədəniyyət və 
lığın perepektivləri müzakirə olunmuşdur 

Təsərrüfat 

Xarici yardım və tranzit ticarətdən asılı 

xsul ölkələrindən ünyanın 
1979 ildən davam edən hərbi əmə- 

mək olar ki, ta- 

olan Ə. 

lar iqtisadiyyatı, d 

mamilə çökdürmüşdür, 1998-2002 illərdə 
nəticələri də özünü baş vermiş quraqlığ 

tərmişdir. Əhalinin təqr. 3593-i yox 
ndə yaşayır (2014). Müharibə 

ə qeyri-stabillik illərində yeganə inkişaf 

edən sahə xaşxaş istehsalı (bəzi dəyərlən- 
dirmələrə əsasən ÜDM-in təqr. 1/3 hissəsi) 
olmuşdur. 2002 ilin yanvarında Tokioda 

Ә.ап bərpası. üzrə yardım proqramının 
(2006 ilə qədər 4,5 mlrd. dollar) işlənib 
hazırlandığı donor-ölkələrin (Rusiya, ABŞ 
və Aİ ölkələri də daxil olmaqla 61 ölkənin 

nümayəndəlikləri, həmçinin BMT, Dünya 
bankı, BVF, İslam konfransı təşkilatı və bir 
sıra digər təşkilatlar da iştirak edirdilər) 
konfransı keçirilmişdir. Nəticədə iqtisa- 
diyyatın, xüsusilə aqrar sektorun inkişa- 
fında bəzi müsbət meyillər meşahidə 

olunur. 
ÜDM-in həcmi 66,65 mlrd. dollar 

qalıcılıq qabiliyyəti pariteti üzrə, 2016), 
adambaşına 2 min dollar: real ÜDM artımı 
təqr. 2,486 (2016): insan inkişafı indeksi 
0479 (2015: dünyanın 187 ölkəsi arasında 
169-cu yer) təşkil edir. ÜDM-in strukturu 
(2015): xidmət sferası — 5696, səna) 
2296, k.t. — 2290. İnflyasiyanın səviyy 
4/600-dir (2016). Əhalinin 359/-i işsizdir və 
daha 3094-i qismən məşğuldur. İqtisadi fəal 

əhalinin 76,590-i k.t.-nda, 7,996-i sənayedə 
və 15,690-i xidmət sferasında çalışır 
(2014). Ə.-ın ümumi xarici borcu 1,28 

mird. dollardan çoxdur və onun xeyli his- 
səsi ABŞ-ın və Aİ ölkələrinin payına düşür 
(2012). 

Sənaye. 1967 ildən ölkənin şm.-nda 
(Şibirqan ş.) Carküdük qaz yatağı işlənilir. 
1980-ci illərdə qaz, əsasən, SSRİ-yə ixrac 
olunurdu, 21 əsrin əvvəllərindən isə qaz 
tamamilə ölkə daxilində istehlak edilir 
Həmçinin kömür (Dərəyusif yatağı), neft 
(Anqot), daşduz (Talukan ş, yaxınlığında), 

üzərində Naqlu SES 

lazurit (Sarisəng), tikinti materialları dı 
hasil olunur. Mineral xammalın əsas nöy- 
lərinin hasilatı (2014): neft 2.4 mln /, təbii 
qaz 159,6 min mi, daş kömür 1,673 min ,, 

xrom 6,369 r, dəmir filizi 9009 r, talk 55 | 
vəsi 

Ə, energetikasının əsasını hidroenerii 
təşkil edir: SES-lərdə ümumi elektrik ener. 
iisinin 64,690-4, İES-lərdə 35.49:-i istehsal 
olunur (2012). Mühüm SES-lər Kabil 
r-nunda (Naqlu və Surobay) və Hilmənd 
rnlarında (Kaciakay) inşa olunmuşdur, Ən 
iri İES (təbii даг Нә işləyir) Məzari-Şərifdə 
yerləşir. 

Ə.-da emal sənayesinin yaradılmasını: 
1930-cu illərdən başlanılmışdır: Puli-Hum- 

ridə pambıq-parça f-ki, Baqlanda şəkər: 

z-du, Qəndəharda yunəyirmə f:ki tikil. 
mişdir. Beşillik iqtisadi inkişaf planlarında 
(1956 ildən) əsas diqqət ilk növbədə dövlət 

sektorunun inkişafına verilir, Kabildə çö- 
rək kombinatı, mənzil-tikinti kombinatı, 
asfalt-beton və avtomobil təmiri z-dları, 
Cəbəl-üs-Siracda və Puli-Humridə sement: 

z-du, Məzari-Şərifdə azot gübrələri 2-0 
və s. işə salınmışdır. 1960-cı illərin sonu - 
1970-ci illərin əvvəllərində yeyinti, toxu- 
culuq və tibb sənayesinin yeni müəssisələri 

fəaliyyətə başlamışdır. Müharibə illərində 
əksər sənaye müəssisələri ya dağıdılmış, ya: 
da fəaliyyətini dayandırmışdır. 21 əsrin 
əvvəllərində parça (Kabil, Qəndəhar, Mə- 

zari-Şərif), sabun və dərman preparatları 

(Kabil), mebel, ayaqqabı, mincral gübrələr 

(Məzari-Şərif) və sement (Qori, Cabusarq): 
müəssisələri işləyir. Əl ilə xalça toxuculuğu 
(xüsusilə ölkənin şm.-ında) geniş inkişaf 
etmişdir. 

aye məhsullarının əsas növlərinin 
istehsalı (2014): elektrik enerfisi 1 mird. 
kVt/saat, pambıq parça 85 mİn. m), sement: 

102,3 min rvəs. 

Kənd təsərrüfatı. Ə. iqtisadiyyatı ənə- 
nəvi olaraq kiçik kəndli təsərrüfatlarının 
üstünlük təşkil etdiyi k.t.-na əsaslanır. Ot- 

laqlar da daxil olmaqla becərilən torpaqlar 
ölkə ərazisinin təqr. 58,196-ini təşkil edir, 
şumluq torpaqların payı 20,199-dir (2014), 
2700 m-ə qədər hündürlükdə şumluq (ог- 

paqların çox. hissəsində dənli bitkilər 
becərilir. Yığım (min r, 2014): buğda - 
5371, агра – 521, qarğıdalı – 316, çəltik = 
537, yağlı bitkilər — 24,2: texniki bit- 
kilərdən şəkər çuğunduru — 11.4, şəkər 

qamışı — 75, Ən məhsuldar torpaqlar mö- 

zaika şəklində yayılmışdır: şm.-da — Апа 

dərya çayı qollarının dərələrində, ş.-də = 
Kabil, Loqar, Sarobi və Laqman çaylarının 

dərələrində, mərkəz hissədə — Orta Əfqan: 
dağlarında, c.-da Hilmənd vil.-ndə, q.-də 

Herat vil.-ndə, Bağçılıq (ərik, şaftalı, ar- 
mud, gavalı, albalı, nar, sitrus meyvələri), 
üzümçülük, bostançılıq inkişaf etmişdir, 

badam və qoz yetişdirilir. 1980-ci illərdə 

əkin sahələrinin təqr. yarısı suvarılırdı 
(sutoplayıcı qalereyaları olan yeraltı qu- 
yular, həmçinin çaylardan və yeraltı bulaq- 

tardan qidalanan arx sistemləri var idi). 
İmriqasiya qurğularının çox hissəsi mü- 
haribə gedişində dağıdılmış, torpaqların 
becərilməsi minalar üzündən təhlükəli 

olmuşdur. 1980-90-cı illərdə Ə. dünyada 

xaşxaşın əsas tədarükçüsü idi (1999 ildə 

1670. 
Son illər Ə.-da dövlət dəstəyi nəticə- 

sində zəfəran sahələri xeyli genişləndiril- 
miş (2,8 haz 34 əyalətdən 31-ində), onun 
istehsalı 6 (-a çatdırılmışdır (2016). Dünya 
bazarında əfqan zəfəranının 1 İq-ının qiy- 
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Bəndi-Əmir milli parkı. Bəndi-Əmir gölü. 

məti təqr. 6 min dollar təşkil edir. 
Heyvandarlıqla, (əsasən, qüraqül qo- 

yunu) daha çox köçəri tayfalar: məşğul 
olurlar. Sürülər qışda düzənliklərdə, yayda 
isə dağlıq otlaqlarda (1000 m-dən 3500 m- 
ədək hünd.-də) otarılır. Həmçinin qaramal 

(zebu və kəl), ulaq, dəvə, at yetişdirilir. 

Nəqliyyat və rabitə. D.y., demək olar 
ki, yoxdur — Kuşkadan (Türkmənistan) 
Toraqundaya 9.6 kər, Termezdən Xayra- 
tana 15 km yol (onu Məzari-Şərifə kimi 
uzatmaq nəzərdə tutulmuşdur) çəkilmişdir, 

Avtomobil yollarının uz. 42,150 min km, o 
cümlədən bərkörtüklü 12,350 min km 

(2013) təşkil edir. Ölkənin mühüm şəhər- 
lərini birləşdirən Kabil – Qəndəhar — Herat 

Меутәпә – Мәгап-Ҹәп( — Xulm- Kabil 
dairəvi yolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Su 
yollarının ümumi uz. 1,2 min km-dir. 

Zəfəran yığımı. Herat əyal, 

Gəmiçiliyə yararlı yeganə çay Amüdər- 
yadır, Başlıca çay portları yratan və 
Şerxan. Ə.-da iki neft kəməri çəkilmişdir 
Türkmənistandan Şindana və Özbəkistan- 

dan Baqrama (hər ikisi fəaliyyətsizdir). Qaz 
kəmərlərinin uz. 466 kn-dir (2013), Ölkədə 

43 aeroportdan 25-i bərkörtüklüdür. Ka- 

bildə beynəlxalq aeroport, helikopterlər 
üçün 9 acrodrom var (2016). 

Xarici iqtisadi əlaqələr. Ə.-nın ixracı. 
tinin ümumi dəyəri 619,2 min. dolları, 
idxalatı 6,16 mird. dolları ötmüşdür (2016) 
Əsas ixrac məhsulları: meyvə, findiq, xal 
ça, yun, pambıq, dəri mənulutları, qiy- 
mətli və yarımqiymətli daşlar. Əsas ixracat 

tərəfdaşları (2015): Hindistan (42.399), 

Pakistan (2994), Tacikistan (7,696), ABŞ 

(6,296). Əsas idxalat tərəfdaşları (2015): 

Pakistan (38,692), Hindistan (8996), ABŞ 

(8.396), Türkmənistan (6,296), Çin (699), 
Qazaxıstan (5,999), Azərbaycan (4,956). 

Silahlı qüvvələr 
ABŞ və NATO təlimatçılarının yardımı 

ilə yenidən yaradılmış Ə.-ın silahlı qüvvə- 
lərinin (SQ: Əfqanıstan milli ordusu) ümu- 

mi sayı təqr. 190 min nəfərdir (2013) 
Tərkibinə quru qoşunları (QQ: 130 min 
nəfərdən çox), HHQ (təqr, 6 min nəfər) və 

xüsusi təyinatlı qüvvələr (55 min nəfərdən 
çox) daxildir. Ali baş komandan prezi- 
dentdir. Müdafiə nazirliyi və baş qərargah 
qoşunlara inzibati və əməli rəhbərlik edir, 

həmçinin müdafiə və hərbi quruculuq sa- 
həsində dövlət siyasətini həyata keçirir. 
QQ-nin əsasını 6 ordu korpusu (20 piyada 
briqadası) təşkil edir. T-62 tankları (təqr 
50), zirehli transportyorlar, РОМ-1, РОМ- 
2, zirehli maşınlar (təqr. 200), həmçinin 

mindən çox səhra artilleriya topu və mina- 
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Herat qalası 

atanı ilə silahlanmışdır. HHQ 3 aviasiya 
bölməsi, o cümlədən 1 təlim və 2 əlahiddə 
aviasiya eskadrilyasından ibarətdir, tərki- 
bində təqr. 50 təyyarə və 50 helikopter var- 
dir. Hərbi texnika, əsasən, SSRİ və ABŞ 
istehsalıdır. Ə. silahlı qüvvələri üçün za- 
bitlər Milli Hərbi Akademiyada hazırlanır 

Səhiyyə, İdman 
Əlulinin hər 100 min nəfərinə 11 həkim 

(һәг 9091 nəfərə 1 həkim), 18 orta tibb 
(2000). Səhiyyəyə qoyulan 

ип) xərc ÜDM-in 196-п/ təşkil edir 
(2001), Xəstələnmə göstəricisi: difteriya ilə 

854, qızılca ilə – 2486, göyöskürəklə 
1439 nəfər olmuşdur (2000). 

Ölkədə qədimdən atçılıq idmanı, ka- 
mand: oxalı a, taxta qılıncoynatma və s. 

у geniş yayıl- mışdır. Ә. 
Olimpiya Komitəsi BOK tərəfindən 1936 

ildə tanınmışdır. Həmin ildən Ə. idman- 

çıları Olimpiya Oyunlarında iştirak edirlər. 
Ən çox inkişaf etmiş və kütləvi idman 

g yüngül atletika, futbol, 
otüstü hokkey. 29-cu və 30-cu Yay Olim- 
piya Oyunlarında (2008, Pekin, 2012, Lon- 

növləri güləş 

don) Ә. idmançıları 2 bürünc medal qa- 
zanmışlar 

Təhsil 

Uzunmüddətli vətəndaş müharibəsi və 
Taliban”ın idarəçiliyi illərində Ə.-ın təhsil 

ğıdilmışdı, 2002 ildə 
i,qadınların isə 394-inin 

ibtidai təhsili olmuşdur. 1,5 mln, məktəb- 

yaşlı uşaq oxumaq imkanından məhrum 

sistemi tamamilə d 
kişilərin təqr. 297 

edilmişdi. 7096-dən çox məktəb binası 
dağıdılmış, 5 min məktəbin 3,5 mininin 
təmirə ehtiyacı yaranmışdı. 2002 ildə Ə.-da 
təhsil sisteminin bərpası məqsədilə 2 illik 
“Yenidən məktəbə" adlı fövqəladə plan 
hazırlandı. Həmin ildən Kabil Un-tində də 

(əsası 1932 ildə qoyulmuşdur) dərslər bər- 
pa olundu, 2003 ildə Ə.-da 5,5 mln. mək- 
təbyaşlı uşağa 7563 məktəb (92 min 
müəllim) düşürdü. 2003 ildən sonra ölkədə 
5 mindən çox məktəb tikilmiş və təmir 
olunmuşdur. Ə.-da fəaliyyət göstərən 16 
min məktəbdə 7 mİn.-dan çox şagird təhsil 

alır, ümumtəhsil məktəblərində 100 min- 
dən çox müəllim pedaqoyi fəaliyyətlə maş- 
ğuldur. Hər il ölkənin müxtəlif un-tlərinə 

daxil olan 100 min abituriyentin 3526-1 
qadınlardır (2013), 

Əsas təhsil mərkəzi olan Kabildə Ame- 
rika Un-ti (2006) fəalı göstərir. Öl- 
kənin həmçinin Qəndəhar, Herat, Bəlx, 
Nanqarhar, Xost və s. şəhərlərində un-tlər 
var, 

Kütləvi informasiya vasitələri 

Ə.-in mətbuat tarixi “Sirac əl-əxbar" 
(1906, 1911-19, təsisçisi Mahmud Tərzi) 

qəzeti ilə başlayır. Ölkənin kütləvi infor- 
masiya vasitələri sistemi “Taliban” reyimi 
dövründə dağıdılmış, 2001 ildən bərpa 

olunmağa başlanılmışdır. Ə.-da 260-dan 

çox qəzet və yumal nəşr olunur. Ən iri 
nəşrlər: “Daily Outlook Afghanistan” (ilk 

özəl ingilisdilli qəzet: 2004), "Afghanistan 
Times” (2005): dəri və puştu dillərində 

gündəlik dövlət qəzetləri “Ənis” (1927) və 

“Сһегарһ” (2003), həftəlik "Eqledaar: 
Melli” (2002), “Hevad” (1949) və sz in. 
gilis, dəri və puştu dillərində “Pailmvok 
Afghan Nevis" (2004), "Khaama Pres” 
(2010) vəs, 

Ə,-da radio 1925 ildə fəaliyyətə başlasa 
da, Bəççeyi-Saqqa üsyanı (1928-29) nəti. 
cəsində Kabil radiostansiyası tumamilş 

dağıdıldı. 1941 ildə “Əfqanıstan radiosu" 
(Kabil) verilişlərini bəma etdi. Əsas infor. 
masiya vasitəsi olan radio iri şəhərlərdə 
(Kabil, Qəndəhar, Xost, Cəlalabad, Məzari- 
Şərif, Herat və 5,) yayımlanır, "Baxtər Mə- 
lumat Agentliyi” (1939), “Taglara Məlu- 
mat və Xəbər Agentliyi”, "Vaxt Xəbər 

Agentliyi") fəaliyyət göstərir, Kabildə 
CNN, BBC, "Sky nevvs” və "əl-Cəzirə" 
media şirkətlərinin büroları yerləşir. 

Televiziya verilişləri 1974 ildən (mün. 

təzəm olaraq 1978 ildən) yayımlanır, 1992 
ildən digər kütləvi informasiya vasitələri ilə 
yanaşı, televiziya da tənəzzül dövrünü ke- 
çirmiş, “Taliban” reyimi dövründə (1996- 
2001) isə tamamilə qadağan olunmuşdu, 
2002 ildən televiziya verilişlərinin yayımı 
bəma edilmişdir. Peyk və kabel televiziyası 
fəaliyyət göstərir. 

Ədəbiyyat 
Ə. ədəbiyyatı puştu və dəri dillərində 

inkişaf edir. Puştu dilində ədəbiyyat Pa- 
kistan ərazisinin bir hissəsində də intişar 
tapmışdır, dəri dilində ədəbiyyat fars 
klassik ədəbi ənənələrinin davamı hesab 

olunur. Şifahi ədəbiyyat tam tədqiq edil- 
məsə də, bütövlükdə əfqan xalqının məi- 
şətini, xarakterini əks etdirir və zənginliyi 
ilə fərqlənir, Şifahi ədəbiyyatın bədii təsvir 
vasitələri yazılı ədəbiyyatla müqayisədə 
daha zəngindir. Poetik ianrlar geniş yayıl- 
mişdir. 10-15 əsrlərdə fars dilində yazıb. 

yaratmış klassik şairlərin ədəbi irsi Ə, 
ədəbiyyatına da məxsusdur, 15 əsrdə puştu 
dilində yaradılmış ədəbi abidələrdən yalnız 
üçü ("Müqəddəslərin həyatı”, “Naməlum 
xəzinə” və Şeyx Malinin “Kadastr kitabı") 
dövrümüzədək gəlib çatmışdır, 16 əsr ədə: 
biyyatı rövşəni təriqətinin banisi Bəyazid 
Ənsarinin yaradıcılığı ilə təmsil olunur, 
Puştu dilində klassik ədəbiyyatın tərəqqi 
etdiyi 17-18 əsrlərdə 4 əsas poetik məktəb: 
rövşənilərin (işğalçılara qarşı mübarizəyə 
çağıran və sufilik ideologiyasına meyilli 
olan), Xoşhal xan Xattakın (milli azadlıq 
ideyalarını özündə əks etdirən, dünyəvi 
poeziyanın bədii təsvir vasitələrindən бәһ- 
rələnən vətənpərvərlik şeirləri), Əbdür- 
Rəhman Moməndin (sufilikdən bəhs edən), 
Əbdülhəmid Moməndin (bədii obrazlarının 
və poetik dilinin mürəkkəbliyi ilə fərqlə- 
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nən) məktəbləri təşəkkül tapmışdır. 19 
əsrdə Ə, xalqlarının siyasi birliyi zəminində 
dəri və puştu dillərində ikidilli ədəbiyyat 
formalaşdı (mədhiyyəçi şairlərdən Kabili 
Vasiri, Tərşizi Şəhab, epik şairlərdən Qu- 
lam Məhəmməd, H.Kəşmiri, Əmir Əb- 
dürrəhman və b.-nın yaradıcılığı). 20 əsrin 

əvvəllərində maarifçilik ənənələrinə bağlı 
müasir Ə. ədəbiyyatı yarandı (Mahmud bəy 
Tərzi, Qulam Mühiddin Əfqan, Dəvi Əb- 
dülhadi, Məhəmməd Salih və Һ.). 1937 ildə 
Əfqanıstan Dil və Ədəbiyyat Akademiyası 
təşkil olundu. Nəsrdə yeni hanrlar, о cüm- 
lədən povest (S.M.Aləmşahinin, Mirami: 
nuddin Ənsarinin, Q.M./vandayın dəri, 
B.Kuşkaki və K.M.Rəfiqin puştu dillə- 
rində) јапп mənimsənildi, 20 əsrin 2-ci ya- 
aısında Ə, ədəbiyyatında sosial mövzular 
üstünlük təşkil edirdi (G.Ülfət və Ə.Binə- 
vanın şeirləri, K.Hadim və S.Rüştünün 
oçerkləri, N.M.Təraki, Məhəmməddin 
hak, Abdulla Bəhtaninin nəsr əsərləri). 
Əbdülhəq Betab, X.Xəlili (dəri dilində), 
C.Q Ceylani, ӱ.Мәстих, M.S.Psarlay 
(puştu dilində) ənənəvi motivləri sax- 

lamışlar ayeq (puştu və dəri dillərində), 

Ş.Barik (dəri dilində) yeni formalara mü- 

raciət edirlər. Müasir bədii nəsrdə romantik 

(Ə.Pəiyak, Xeybəri), daha sonra isə realist 
(Е.А.Рәгуапә, R.Rəhim, Ə.Həbib, K.Məz- 
həri) ədəbi cərəyanlar meydana gəlmişdir. 
Əfqanıstan Xalq Demokratik Partiyası 
(ƏXDP) hakimiyyətə gəldikdən sonra Ya- 

çılar İttifaqı yaradıldı (1980) və “Јуап- 
“Həyat”) yumalı onun rəsmi orqanı 

oldu. Nasirlərdən Ə.Osman, Ə.R.Zərab, 

Əfqanpur Amin, Həbib Qadir, İ.Ətayi və 
b.-nın yaradıcılığı bu dövrə aiddir. Рос- 
ziyada klassik ənənələr davam etdirilir 
(N.Hafiz, N.Tahuri və b.-nın şeirləri), 
həmçinin yeni poetik üslub və јапиага da 
müraciət olunurdu (V.Baxtəri, L.Nazimi 

A.Naibi və b,). 20 əsrin son rübündə baş- 
layan müharibə bir çox əfqan ədibinin öl- 
kədən getməsinə səbəb oldu, Yazıçılardan 
S.Şpun, X.Hüseyn, şairlərdən A.Cahani, 
P.M.Karvan, $.Siddiqi, M.Pərvin Feyzzadə 
puştu ədəbiyyatının mühacirətdə olan ən 

parlaq nümayəndələridir. “Əfqan nağılları” 
kitabı, əfqan şair və yazıçılarının bir sıra 

əsəri Azərb. dilində çap edilmişdir. 

Memarlıq və təsviri sənət 
nn qədim və orta əsrlər mədəniyyəti 

Orta Asiya, Hindistan, İran xalqlarının 
mədəniyyəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə in- 

kişaf etmişdir. Bəlx və Toxarıstanın bir 
hissəsi kimi Şimali Ə. ərazisi Orta Asiyanın 
6, тап ilə vahid tarixi-mədəni vilayət 
təşkil edirdi, E.ə, 4-cü minilliyin sonları - 

Göy məxçid. Məzari-Şərif 

3-cü minillikdə Cənubi Ə.-da erkən əkin- 

çilik məskənləri olan mundiqahlar (çiy 
kərpicdən tikililər, naxışlı keramika, 200- 
morf və məhsuldarlıq ilahələrinin gil fi- 
qurları) meydana gəldi. Yaşayış məskən- 
lərinin genişlənməsilə əlaqədar с.ә, 2-ci 
minillikdən müdafiə divarlarının və mo- 

numental tikililərin inşasına başlanıldı. 

Şimali Ə. vahələrindəki yaşayış məskənləri 
də divarlarla əhatə olunur, monumental 
binalar (Daşlı-3-də “dairəvi məbəd” və 

“saray") pilyasirlar və ayrı-ayrı yerlərdə 
nəbati naxışlı alebastr mozaika ilə bəzədi- 

Behzad Kəmaləddin. Ə.Caminin “Yusif və 
Züleyxa” əsərinə çəkilmiş miniatür, 1488, Misir 

Milli Kitabxanası, Qahirə. 
.....n."an 

lirdi: məskənlərdə və məzarlıqlarda həndəsi 
motivli mis və tunc möhürlər, bəzəkli metal 

sancaqlar aşkar edilmişdir. E.ə. 4-2-ci min- 
illikdə Ə. incəsənəti üslubca Qədim Yaxın 

Şərq mədəniyyətləri arcalına daxil olsa da, 
Harappa mədəniyyətinin elementlərini də 
ehtiva edirdi. Şimali Ə.-da arxeoloqlar tə- 
rəfindən aşkar edilmiş möhtəşəm tikililər 
(dairəvi planda Qutluqtəpə "məbədi", A 
tun 10-da “yay” və “qış” sarayları), həm 
çinin Amudərya dəfinəsinin əşyaları Әһә- 

mənilər dövrünə (e.ə. 6-4 əsrlər) aid edilir 

Хипап-Вәјх padşahlığı dövründə (е.ә. 250: 
140) Şimali Ə.-da ellinist incəs: 
təblərindən biri (ən mühüm abidələri Ay 

xanımda tapılmışdır) yarandı. Köçəri tay 
faların başçılarının dəfn olunduğu (e.ə. ilk 

əsrlər — eramızın ilk əsrləri) zəngin qəbir 
lərdən (Şimali Ə, Tillitəpə) 20 minə yaxın 
zərgərlik məmullrı (qızıl, finuzə, əqiq, lazu 

əti mək: 

Herat sənətkarlıq məktəbinə məxsus gümüş və 
qızıl inkrustasiyalı fökmə bürünc qab. 16 əsrin. 

əvvəlləri. Metropoliten İncəsənət Muzeyi: 
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rit) tapılmışdır, onların təsviri və огпа- 
mental formaları yerli sənətkarların Qədim 
Yaxın Şərq, hind, Uzaq Şərq, çöl və antik 
ənənələrini mənimsədiklərini göslərir. 

Kuşan padşahlığı dövründə (1-4 əsrlər) 
Ə--da buddizm geniş yayılmışdı (Bamian- 
dakı çoxsaylı Budda heykəltəraşlıq əsərləri, 
Xadda, Bəhram və Fındiqıstandakı arxeo- 
Тој qazıntılardan tapılmış dekorativ-tətbiqi 
sənət nümunələri), 1-8 əsrlərə aid çoxsaylı 
Budda dini abidələri və monumental he, 
kəltəraşlığı, boyakarlıq və omamental di 
korativ sənət əsərləri dövrümüzədək sax- 
lanilmışdır. Böyük stupalı daxili həyətləri, 
tirlərlə örtülmüş və ya tağlı otaqları olan 
yerüstü monastırlar (Bəlx, Кипдиг yaxın- 
lığında) digər tikililər kimi çiy kərpiçdən, 

dan inşa edilirdi. Bamiunda yer- 
ara-monastırın diyar rəsmlərində 

bəzən daş 
ləşən 
İran və Hindistan incəsənətinin təsiri duyu- 
lur, 

Ərəblərin istilasından (7-8 əsrlər) və is- 

lam dininin yayılmasından sonra Ə, in- 

Cul rasi, 12 əsr. Şaxrak bölgəsi 
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cəsənətinə müsəlman ölkələri mədəniyyət- 

lərinin böyük təsiri olmuşdur. Bəlxdəki 
günbəzli Nu Gümbəd məscidi (10 əsr), 
Вин ş.-ndəki Qəznəvilərin Ləşgərgah sa- 
ray kompleksi (11 əsrlər), Qəznədə xatirə 
qülləsi (12 əsr), Cam k. yaxınlığında mi- 
narə (hünd. 60 m 1153- , Heratda 
Cümə məscidi (1201-14 əsr), Müsəllah 
ansamblındakı (1417-38) Gövhərşad tür- 

bəsi, Bəlxdə Xacə Əbu Nasir Pars türbə- 
məsçidi (15 əsr) və s. Ə.-ın orta əsrlər 
memarlıq abidələridir. 

Orta Asiya, İran, qismən Hindistanla 
daimi əlaqədə olan orta əsrlər Ə. incəsə- 
nətində özünəməxsus məktəblər yaranmış- 
di. Dekorativ və tətbiqi sənətin ən mükəm- 
məl məktəbi Heratda formalaşmışdı (bədii 

metal, xalçaçılıq, ağac üzərində oyma və 
s,). 15 əsrin əvvəllərində Herat miniatür 

məktəbinin inkişafı, K.Behzad və onun 
şagirdi Qasım Əlinin, həmçinin bir çox 
tanınmış miniatürçü, xəttat və nəqqaşların 

yaradıcılığı burada fəaliyyət göstərən saray 

kitabxana-emalatxanası ilə 

bağlı idi. 16 əsrin əvvəllə- 
rində Ə.-ın aparıcı mədəniy- 
yət mərkəzi Kabil oldu, 

Böyük Moğollar sülaləsinin 
banisi Baburun iqamətgahı 
burada yerləşirdi. 18 əsrin 
ortalarından geniş tikinti 

işləri Qəndəharda apanllırdı 
(Əhməd şah Dürraninin 8- 

üzlü günbəzli məqbərəsi). 
18-20 əsrlər Ə.-ın xalq me- 
marlığı Orta Asiya və Pa- 

kistandakı yaşayış evləri 
üpinə yaxındır, bir çox ra- 
yonlarda günbəzli evlər ya- 
yılmışdı. 

1920-ci illərin sonundan 

fransız memarı A.Qodarın 

rihbərliyi ilə Kabildə yeni 

rayonların inşası layihəsi 
işlənib hazırlandı. 1970-ci 
illərin sonundan ictimai və 

yaşayış binalarının tikintisi 

genişləndi. 1978 ilin baş 
planına əsasən Kabildə Te- 
leviziya mərkəzi, hospital, 
Tibb in-tu binaları komp- 
leksi inşa edildi, 20 əsrin or- 

talarında bir sıra monu- 
mental tikililərin inşasında 
yeni memarlıq formaları və 
materiallarla (Şüşə, beton) 
Yanaşı, ənənəvi memarlıq- 
dan da istifadə olunmuşdur 
(Kabildə qara mərmər və 
mavi kaşılarla bəzədilmiş 

Abidayi Meyvənd sütunu, memar: 

Sərac, 1950-ci illər). Ə, təsviri sənətində 
əsası: 1921 ildə Kabildə qoyulmuş Əb. 
dülqafur Breşnanın başçılıq etdiyi Təsviri 
və Tətbiqi Sənət Məktəbi mühüm rol oy- 
namışdır. 1950-60-cı illərdə Ə, rəssamları 
beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmişlər, 1978 
ildən sonra təb- liğatın (plakat, qəzet-iumal 
qrafikası) və özfəaliyyət sənətinin müxtəlif: 

formaları inkişaf etmişdir. 1989 ildən Ə, 

boyakarlığında Herat miniatür ənənələrinin 
dirçəlişi ilə ağlı olan cərəyan populyarlıq. 
qazandı. Məscid və ictimai binaların təri. 

batında nəbati motivlər mühüm yer tutur, 
Talibanların idarəçiliyi dövründə Ə, 

ərazisində bir sıra qiymətli sənət abidələri 
dağıdılmışdır (Bamlan və s.). Müasir dövr- 

də ənənəvi sənətkarlıq növləri (Herat şüşə 
məmulatı, naxışlı lak nümunələri, zərgərlik 
işləri və s.) üstünlük təşkil edir. Ə, ixra- 

catında xalçaçılıq mühüm əhəmiyyətini 
saxlamışdır. 

Musiqi 
Ə.-ın musiqi mədəniyyəti qədimdə 

Əhəməni, Bəlx, Kuşan və Sasani ənənələri 

ilə bağlı olmuşdur. Eramızın ilk əsrlərində 

zərdüştilik, Budda dini mərkəzləri mövcud 

Bamian və Xaddada buddist 

musiqiçilərin təsvirləri saxlanılmışdır. 
İslam dini musiqi mədəniyyətinə böyük 
təsir göstərmişdir. 15 əsrdən Teymurilərin 
musiqi mədəniyyəti mərkəzi Səmərqənd- 

dən Herata keçməklə ərəb (məqam siste- 

minə əsaslanan) və hind (raqa prinsipinə 
əsaslanan) musiqi ənənələrini birləşdirən 
klassik musiqi sənəti təşəkkül tapmış, buna: 

uyğun musiqi nəzəriyyəsi yaranmışdır 
(Ə.Cami, “Musiqi haqqında traktat", 15 
əsrin 2-ci yarısı, X.Xattakın “Dəstarnamə” 
"Çalma haqqında kitab” traktatının bəzi 

hissələri musiqiyə həsr olunmuşdur, 1665). 
17-19 əsrlər Ə.-da klassik musiqinin çi- 
çəklənmə dövrüdür. 

Ə.-ın musiqi əsrlərlə ərəb-İran, hind, 
Orta Asiya mədəniyyətləri ilə sıx əlaqədə 
inkişaf etmişdir. Beləki, Ə.-ın c. əyalətləri 

Pakistan, q. hissəsi İran, şm. əyalətləri isə 
Tac. və Özb. musiqisinə yaxın olmuşdur. 
Puştular, bəluclar, taciklər, nuristanlılar, 

türkmənlər, pamirlilər, müxtəlif köçəri tay- 
falar özünəməxsus ənənələrə malikdirlər: 

Dini musiqi islam və sufilik ənənələri ilə 
bağlıdır. Ə.-ın mərkəzi əyalətlərində ya- 
şayan həzarələr arasında daha çox şiəliklə 
bağlı yantlar yayılmışdır. Folklor əmək 
mahnıları (arxların çəkilməsi, məhsul yı- 
ğım, dağlarda odun tədarükü, dəyirman 
işləri zamanı ifa olunur) və instrumental 
ansambl musiqisi mərasim musiqisi = 

olmuş, 
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"Zöhrə" musiqi ansamblı 

təqvim, müalicə, toy, məzəli mahınılarla 
təmsil olunur. Karvan köçləri, ilan ovsun- 
çularının tamaşaları da musiqi ilə mü- 
şayiət edilir. Landiy vokal. yanrı. geniş 
yayılmışdır (puştu dilində, 8-9 əsrlərdən 
məlumdur: mətn baxımından 2 növü var- 
dir: qadınların oxuduğu aşiqanə-lirik sə 
eiyyəli bəzmi, kişilərin ifa etdiyi hərbcu 
xarakterli rəzmi). Aşıq və dumların sənəti 
məşhurdur. Klassik musiqi Buxara şaşma- 
komu kxayyal üslubu, qəzəl, qəsidə, mü- 
xəmməs ifaçılığı ilə təmsil olunur. Әлә, 
nəvi alətlər: simli – fənbur, rübab, sitar, 
dürar, yayla çalınan = gicak, sarinda, 
arxaik gövsvarı arfa, simballar = santur, 
çəng: nəfəs — nay, tuyduk, зигпау, koşnay, 
Кагпау, tuluq zuması binbaca: zərb 
doyra, dəf, ikiüzlü təbil — dhol. 

19-20 əsrlərin ayrıcında Ə.-a Avropa 
alətlərinin (fp.. mandolina, akkordeon) və 
Avropa musiqi mədəniyyətinin digər ele- 
mentlərinin daxil olması ilə yeni təmayüllər 

yarandı. Musiqili teatr formaları inkişaf 
etməyə başladı, şəhər mahnı yanrları geniş 
yayıldı (müğəmnilərdən Sərəhəng, Y.Kosi- 
mi, Naşenas, A.Zoir, Hafizulla Xəyal), 

müxtəlif ifaçı kollektivləri yarandı: Kabil 

radiosunun milli alətlər ork. (1946), Estrada 

ork. (1961), “Nərgiz” mahnı və rəqs an- 
samblı. Ənənəvi alətlərdə çalanlar sırasında 
Məhəmməd Ömər (rübab), Əbdülməcid 
(tənbur), M.N.Məzari (gicak), M.Hüseyn 

(sumay) və b, tanınmışlar. 
1978 ildən Ə. xalqlarının incəsənət fes- 

tivalları keçirilmiş, İncəsənət Xadimləri İt- 
tifaqı yaradılmışdı (musiqi bölməsi ilə, 
1980). 1992 ildən sonra əyləncəli musi- 
qinin bütün növləri qadağan olundu: bir 
çox musiqiçi ölkəni tərk etdi (məs., məşhur 

klassik müğənni Mahvəş ABŞ-a mühacirət 

etdi). 2000-ci illərdən dini və folklor mu- 

siqisinin dirçəlişi prosesi başlamışdır. Ə.- 
da Milli Musiqi İn-tu (2010 ildən) və onun 

nəzdində qızlardan ibarət “Zöhrə” musiqi 
ansamblı fəaliyyət göstərir, 

İlk Ə. filmi “ 
1944 ildə Hindistanda, F.M.Xayerzadənin 
“Qartalkimi" ilk əfqan bədii filmi (Hindis- 
tanla birgə) 1963 ildə çəkilmişdir. “Əf- 

qanfilm” kinostudiyası 1968 ildə yaradıl- 
miş, burada həm sənədli (“Əfqanıstan in- 
kişafda”, 1969: “Xoşbəxtliyin simi”, 1970), 
həm də bədii filmlər (“Ananın öyüdü”, 
1973. геј, Ə.Əlil: "Çətin günlər”, геј 
V.Lətifi, "Rabiə Bəlxi”, геј, M.Nadiri, hər 
ikisi — 1974: “Heykəllər gülür", 1976, геј 
Şəfiq) çəkilmişdir. Ə.-da kino sənayesinin 
modemləşdirilməsinə 1978 il aprel inqila- 
bından sonra cəhd göstərilmişdi (Lətifinin 
iştirakı ilə özbək геј-и A.İ.Xamrayevin 
"Kabildə qızmar yay”, 1983, “Mosfilm” 

“Osama” 
filmindən kadr. 

kinostudiyası ilə birgə). Əfqan tələbələri 

Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İn- 
tunda (Moskva) təhsil alır, tammetra)lı 
bədii filmlər isə, əsasən, SSRİ-nin kino- 
studiyalarında çəkilirdi. “Taliban” reğimi 
devrildikdən (2001) sonra dünyanın yara- 
dicı ziyalılarının dəstəyi ilə əfqan kino 
istehsalı formalaşmaqdadır (“Osamar, теј 
S.Barmak, 2002, Beynəlxalq Капп kinofes- 
tivalının mükafatı), 

Əd: Pehcnep HM. Paxımıe феодализма и 

образованис государства у афганиев. M., 1954, 
Гирс Г.Ф, Сонремсинак художестиеннаи проза 

на пуплу в Афганистанс, Mİ, 1958: Белиси В. 
Афгансках народнан мӱзика, М, 1960, Пу газ 
ҹенҝона Г. А. Искусетво Афтанистана. M. 
1963: Массон B. M., Ромодин В. A, Исгорих. 

Афганистана. М.. 1964-1965, Т. 1-2, Kymen В. 

В.Афгансках руҝописнам ҝинга. M., 1980, Hallet 

St Ј, Samizay R. Tniitimil arshitecture of 
Afghanistan. М. У.: 15, 1980: Рустам-ладе Д 
Неҝоторыс вопросы афгансков музыҝалындн ҝулв- 

туры // Традиини музыкалыных кулыгур народов 
Блнанего, Среднего Востоҝа и современносты M. 

1987: Acoca Х. Формироване жанровоҝ сис 
темы прозы Афганистана нә хзыҝе дари. Дӱм. 
1988: Маннанов АМ. У истокон афганскод 
каассиҹескоһ литературы. Tam, 1994, Пеле 
кин MC. Хунлал-хан Xarrax (1613-1689), На 
ҹало афгансхоһ нанионалынов поззин. СПб. 200 
Rashid А.Та 
game in central Asia. 1., 2002 
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tanın şm.-ş.-ində (Kunduz və Meymənə ş, 
ləri arasında) məskunlaşan, əzəli dillərini 

itirmiş ərəblər, kiçik qrupları Cəlalabad ş 
yaxınlığında yaşayır. Sayları 9 min nəfərdir 
(2000), Dəri və özbək dillərində, Cəlalabad 
Əə, isə həmçinin puştu dilində danışırlar 
Dindarları müsəlmandır. 

Ələ. özlərini ərəb istilaları dövründə (8 

əsrdən), digər versiyaya görə isə 7eymi 
dövründə (14 əsrin sonu – 15 əsrin əv 

bban: İslam, oil and (һе nev grea 

Əlqanis. 



ƏFQANISTAN MÜNAQİŞƏSİ (1979-89) 

vəlləri) gəlmələrin nəsilləri hesab edirlər. katibi: təyin edildi, süni q 
1920-ci illərdə Əfqanıstana Buxara xanlı- müdaxilə və vətəndaş лә ralır 
ından Buxara ərəblərinin bir qismi köçüb qədəm qoydu. SSRİ-nin müdaxiləsi: 
gəlmişdir. Əsas məşğuliyyətləri köçəbə cəsində Pakistanda əfqan mühacirlərinin 10: 
maldarlıq, şəhərlərdə ticarət və sənətkar- 100-ə yaxın düşərgəsi salındı. 1980 ilin 
lqdir. Kal dolati, xaida devana, şal bofeo, yanvarında 40-cı sovet ordusunun: əsas 
kuta qara, av foruş, qureyşi, kata poi, turk, qüvvələrinin Əfqanıstana yeridilməsi başa 
bonqseri, qurdon, tubatai, ali momati və çatdı. 1981 ildə Əfqanıstanda sovet qoşun- 
şəhri qəbilələrinə (tayfalara) bölünmə qal- larının sayı 80 min nəfər idi. Sovet qo- 
maqdadır. şunları əsas avtomobil magistrallarını, 
ƏFQANISTAN MÜNAQİŞƏSİ (1979- sovet mütəxəssislərinin işlədiyi obyektləri, 
89) – Əfqanıstan Xalq Demokratik Parti- aerodromları və s. nəzarətdə saxlayır, Əf- 
yasına (ƏXDP) silahlı yardım göstərmək qanıstan silahlı qüvvələri üçün kadr ha- 
və ölkədaxili sabitliyi bərpa etmək adı al- zırlığı kursları təşkil edirdi, Sovet qoşun- 
unda sovet qoşunlarının məhdud kontin- larının Əfqanıstana yeridilməsindən sonra: 
gentinin (SQMK) Əfqanıstana yeridilməsi silahlanmış müxalifət = mücahidlər parti- 
ilə başlamışdır (1979, 24 dekabr). 1970-ci zan müharibəsinə keçdilər. 1980 ilin fevra- 
illərin sonlarında Əfqanıstan SSRİ və ABŞ- İmda Kabildə hökumətə qarşı kütləvi çı- 
ın, həmçinin qonşu dövlətlərin kəskin xışlar baş verdi. 
geosiyasi rəqabət meydanına çevrilmişdi. Dünya ictimaiyyəti SSRİ qoşunlarının 
1978 il dekabrın 5-də SSRİ Əfqanıstanla tezliklə Əfqanıstandan çıxarılmasını tələb 
“Dostluq, mehriban qonşuluq və əmək- edirdi. Moskvada keçirilən Yay Olimpiya 
daşlıq haqqında” müqavilə imzaladı. Əf- oyunları (1980) boykot olundu, ABŞ SSRİ- 
qanıstan Demokratik: Resp.-nda (ƏDR) yə (ахи satışına qadağa qoydu. Sirateli 
sovet hərbi müşavirləri (1979 ildə baş nazir silahların məhdudlaşdırılması haqqında 
N.MTərakinin xahişi ilə onların sayı 100 SSRİ-ABŞ sazişinin Senatda ratifikasiyası 
nəfərdən 400 nəfərə çatdırılmışdı), ƏXDP- dayandırıldı. 1980-ci illərin birinci yarı- 
də sovet müşavirləri, həmçinin nazirlik və sında B.Karməl hökumətinin Əfqanıstanda 

idarələrdə sovet: mütəxəssisləri yerləş- "sovet nümunəsi əsasında sosializm" qur- 
dirildi. 1978-79 illərdə ƏXDP-nin əfqan- maq cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi. 
larin ənənəvi təsərrüfat həyatını sarsıdan bir SSRİ hökuməti ilə birlikdə işlənib hazır- 

sıra radikal sosial-iqtisadi islahatları əha- lanmış və SSRİ müdafiə naziri tərəfindən: 
linin narazılığına səbəb oldu. Ölkədə Pa- təsdiq olunmuş qərara əsasən mücahidlərə 

kistan və İranın müdafiə etdiyi qüvvələr qarşı əməliyyatlar başladı. Ən böyük hərbi 
mübarizə gedirdi. Fraksiyalararası müba- əməliyyatlardan biri Pəncşir mağarasında 
rizə Tərakinin öldürülməsi (1979, oktyabr) yerləşən “Əfqanıstan İslam Cəmiyyəti"nə 

ləndi, 1979 ilin martında hökumət qarşı (1982) keçirildi. Lakin sovet qoşun- 
ist təyin olunan, repressiyalar və küt- larının aramsız hərbi əməliyyatları (1979- 

ləvi "təmizləmələr” həy: 89 illərdə 400-dən çox) heç bir nəticə ver- 

mədi: mücahidlər təslim olmadı. 

M.Nəcibulla ƏXDP-nin baş katibi və- 

zifəsinə keçdikdən (1986, may) sonra 

“milli barışıq” yönümlü siyasət kursu qəbul 
olundu, lakin mücahidlərin rəhbərləri “qə- 
ləbəyədək müharibə” aparacaqlarını bəyan 
etdilər. Digər tərəfdən islahatlar Əfqanıs- 
tanı böhrandan çıxara bilmədi. Mücahid- 

lərin silahlı potensialının güclənməsi (ABŞ, 
İngiltərə, AFR və Yaponiyanın yardımı 
ilə), SSRİ-də baş verən "yenidənqurma" və 
Qərb dövlətlərinin təzyiqi sovet və əfqan 
rəhbərliyini müxalifətlə danışıqlara get- 

rən H.Əmin 
sovet qoşunlarını ölkəsinə çağırmaqla mə- 
suliyyəti onların üzərinə qoymağa çalışdı 
(sovet xüsusi xidmət bürosunun verdiyi 
məlumatı əsasən), Nəticədə sovet höku- 
məti H.Əminə olan inamımı itirdi. 

1979 il dekabrın 25-də SSRİ hökuməti 

"Xarici silahlı təcavüzün qarşısını almaq 
məqsədilə əfqan xalqına yardım göstər- 
mək” adı altında Əfqanıstana 75 minlik 

qoşun yeridilməsi haqqında qərar qəbul 
etdi, Səfərbərlik üçün SSRİ Müdafiə Na- 

zirliyinin Operativ qrupu təşkil olundu. 40- 
ei sovet ordusunun səhra idarəçiliyi ya- 
radıldı. Ehtiyatda olanlardan 50 min nə- 

olmuşdur. Sovet: 
14427 hərbçisini iti 
7500 azərb. iştiak lardan 
nəfəri həlak olmuş, 7 nəfəri isə itkin 
müşdür. Ə.m. iştirakçılarından 17 : 

Qarabağ uğrunda gedən döyü 
baycanın Milli Qəhrəmanı 
görülmüşdür. 
ƏFQANISTAN-ÇİN MÜQAVİLƏSİ: 
(1960) – avqustun 26-da Kabildə Əfqa- 
nistan ilə ÇXR arasında bağlanmış dostluq 
və qarşılıqlı hücum etməmək haqqında mü 
qavilə, hər iki dövlətin müstəqilliyini: 
ərazi bütövlüyünü təsbit edirdi. Tərəflər 
sülh və dostluq münasibətlərini saxlı 
və inkişaf etdirmək, bütün mübahisələri, 
silahlı qüvvə tətbiq etmədən sülh yolu ilə 
nizamlamaq, həmçinin bir-birinə hücum: 
etməmək və bir-birlərinə qarşı yönəlmiş 
hərbi ittifaqlara qoşulmamağı öhdəliyini 
üzərinə götürdü. Müqavilə 10 il müddətinə 
bağlansa da, bu müddət bitdikdən sonra: 
tərəflərdən hər hansı biri onu etibarsız elan 
etmədiyi təqdirdə qeyri-müəyyən vaxtadək 
qüvvədə qalırdı. 
ƏFQANISTAN-HİNDİSTAN MÜQA- 
VİLƏSİ (1950) — yanvarın 4-də Dehlidə 
Əfqanıstanla Hindistan arasında bağlarımış 
dostluq müqaviləsi, Ə.-H.m.-nə görə, tə- 

rəflər bir-birinin müstəqilliyinə və hüqu- 
quna hörmət etmək, mədəni və ticari əla- 
qələrini genişləndirmək, sənaye və kit.-nın 
inkişafında bir-birinə qarşılıqlı kömək 
göstərmək haqqında öhdəliklər götürdü. 
Müqavilə Əfqanıstan ilə Hindistan arasında 
münasibətləri nizama salan əsas sənəd idi. 
5 illik müddətə bağlanmış müqavilə tərəf. 
lərdən birinin onu ləğv etməsinədək qüv- 
vədə qalırdı. 
ƏFQANISTAN-İRAN MÜQAVİLƏ- 
LƏRİ (1921, 1927) – Əfqanıstan ilə İran 
arasında müqavilələr, 1921 il müqa- 
viləsi iyunun 22-də Tehranda imza- 
lanmışdı. Əfqanıstanla İran arasında bila- 
vasitə münasibətləri müəyyənləşdirmiş, hər 
hansı başqa dövlət ilə hərbi toqquşma baş 
verdiyi təqdirdə iki ölkənin dostluğunu yə 

məyə vadar etdi. Danışıqlar Əfqanıstan və bitərəfliyini elan etmişdi, 1927 il mü- 
Pakistanın xarici işlər nazirləri arasında qaviləsi (dostluq və təhlükəsizlik haq- 
aparıldı. 1988 il aprelin 14-də imzalanmış qında) noyabrın 27-də Kabildə 6 illik 
Əfqanıstana dair Cenevrə sazişlərinə əsa- müddətə bağlanmışdı. 
sən qaçqınlar geri qayıtmalı, Əfqanıstana ƏFQANISTAN-MARATHA МӦНА- 
xarici müdaxiləyə son qoyulmalı, Pakistan RİBƏSİ (1758-61) – Şimali Hindistanın 
onun daxili işlərinə qarışmamalı idi. SSRİ müsəlman hakimləri tərəfindən dəstəklənən 
1988 il mayın 15-də Əfqanıstandan öz Əfqanıstan hökmdarı Əhməd: şah Dürrani 

fərdən çoxu (əsasən Orta Asiyanın yerli 

əhalisi) səfərbər olundu, xalq təsərrüfa- 

tindan orduya 8 min avtomobil göndərildi. 
1979 il dekabrın 27-də Kabildə prezident 

sarayını tutan sovet xüsusi təyinatlı dəstəsi 
H.Əmini öldürərək B.Kaməli hakimiyyətə 

gətirdi. O, dövlət başçısı və ƏXDP-nin baş 
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edilmiş, Maratha konfederasiyasına sar- 
sıdıcı zərbə vurulmuşdu. Ә.-Мәп. Brita- 
niya təhlükəsinə qarşı mübarizədə Hin- 
distan xalqlarını zəiflətmiş, nəticədə Hin- 
distanın ingilislər tərəfindən işğalı asan- 
aşmışdı. 
ƏFQANISTAN-SİQH MÜHARİBƏSİ 
(1835-37) - Kabil əmiri Dosr Məhəmməd 
ilə Pəncab hakimi Rancit Sinqh arasında 
Pişəvər uğrunda müharibə, Müharibəyə 
başlayan Dost Məhəmməd Dürranilər 
dövlətinin zəifləməsindən istifadə edərək 
Rancit  Sinqhin ələ keçirdiyi əfqan tor- 
paqlarını geri qaytarmağa çalışırdı. Əv- 
vəlcə hərbi üstünlük siqhlərin tərəfində olsa 
da, 1837 ilin yazında əfqanlar Cəmrud 

yaxınlığında (indiki Pakistan ərazisində) 
onları ağır məğlubiyyətə uğratdılar. Ə... 
Sim. 1838 ildə birinci İngiltərə-Əfqanıstan 
müharibəsinin başlaması ilə dayandırıldı. 
İngiltərə müstəmləkəçiləri ilə müharibə 
Kabil əmirinin qüvvələrini zəiflətdi və o, 
Pişəvər uğrunda mübarizədən imtina etdi. 

1849 ildə Pəncabın İngiltərə tərəfindən il- 
haqından sonra Pişəvər İngiltərənin Hin- 
distandakı mülklərinin tərkibinə qatıldı. 
ƏFQANISTAN-TÜRKİYƏ MÜQA- 
VİLƏSİ (1921) — martın 1-də Moskvada 
Əfqanıstanla Türkiyə arasında bağlanmış 
saziş. Bu sənəd milli istiqlaliyyətini mü- 
dafiə edən iki Şərq dövlətinin müttəfiqlik 
münasibətini müəyyən etdi. 
ƏFQANİ Cəmaləddin, Seyyid Mə- 
həmməd ibn Səfdər Cəmaləd- 
din əl-Əfqani (1838/39, Həmədan 

yaxınlığındakı Əsədabad k. – 9.3.1897, 
İstanbul) - Azərb. 
filosofu, ictimai- 
siyasi xadim. İran- 
da mədrəsədə oxu- 
müş, sonra təhsi- 
lini davam etdir- 
mək üçün Hin- 
distana getmişdir. 
1857 ildən əfqan 
əmiri Dost Mə- 
həmməd xanın sa- 
rayında siyasi fəaliyyətə başlamış, даһа. 
Sonra əmir Məhəmməd Əzəmin vəziri 

olmuşdur. "İslam birliyi" (“İtihadi-islam") gün yolun dini inanodan keçməsi qənnətinə: 
dini-siyasi mübarizə cəbhəsinin banisi olan gəlir. Belə ki, hər kəs öz hüququnu özü 
Ə, fəaliyyətinin ilk dövrlərindən mü- qoruduğu halda anarxiya meydana gəlir. 
səlman xalqlarının milli-ictimai oyanışı və İkinci yol insanın öz ləyaqət və şərəfini 
müstəqilliyi il bağlı ideyalarına, ingilis qorumaq istəyidir ki, bu halda da eqoizm 
hakimiyyətinə qarşı antiimperialist çı- və mənfəətpərəstlik mənfi nəticələri müm- 
xışlarına görə təzyiqlərə məruz qalmış, kün edir. Dövlət tənzimlənməsi ilə açıq- 
müxtəlif ölkələrdə (Hindistan, Türkiyə, aşkar haqsızlıqların və təcavüzlərin qarşısı 
Misir, Fransa, Rusiya, İran və İngiltərə) alına bilsə də, gözdən qaçan məqamlar 
yaşamağa məcbur olmuşdur. Həmin öl- istisna olunmur. Bundan əlavə, dövlətin 
kələrdə mövqeyindən və müxtəlif situa- gücünü əllərində saxlayanların etibarlılığı 
siyalardan istifadə edərək, müsəlmanların və obyektivliyi şübhə doğura bilir. Deməli, 
hüquqları problemini qabartmağa, müs- cəmiyyətdə balansın qorunmasını təmin 
təmləkəçiliyə qarşı təşviqat və təbliğat edən yeganə qüvvə hər bir kəsin fərdi 
aparmağa çalışmışdır. şəkildə ilahi qanunlara istisnasız tabe ol- 

İngiltərə və digər müstəmləkəçi dövlət- 
lərin ekspansiyasına qarşı müqavimətin 
yalnız müsəlman dövlətlərinin siyasi və 
ideoloyi birliyi sayəsində mümkünlüyünü 
bəyan edən Ə. bunu islamın ictimai həyatın 
müasir tələblərinə uyğunlaşdırılmasında, 
dünyəvi təhsil, elm və milli sənayenin in- 
kişafında görürdü. Ə, 1871-79 illərdə Mi- cəyinə inanması, 3) bilik və inancın təqlidə 
sirin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak deyil, sağlam və yoxlanılmış dəlillərə әваз- 
etmiş, ətrafına topladığı vətənpərvər qüv- lanması: 4) hər bir cəmiyyətdə təhsil, təlim 
vələri ölkənin xarici monopoliyalardan və tərbiyə ilə məşğul olan xüsusi insanların 
asılılığına qarşı mübarizəyə səsləmişdir. О, və qurumların olması. Əvvəllər bu şərtlər 
1878 ildə “Milli Тоја”, 1879 ildə İsgən- əsasında intişar tapmış islam mədəniyyəti 
dəriyyədə “Gənc misirlilər cəmiyyəti”ni inanc sisteminin təməl prinsiplərindən olan 
yaratmışdı. 1879 ildə Misirdən çıxarılan Ə. qəza və qədərin yanlış anlaşıldığı zaman 
1883-84 illərdə Parisdə vaxtilə özünün inkişafdan qalmışdır. 
yaratdığı “Əl-Urvətül-vusqa” cəmiyyətinin Ə. hesab edirdi ki, Qərb dünyasının 
ərəb dilində çıxan eyniadlı qəzetinə (cəmi inkişafını şərtləndirən amillər onun güc və 
18 nömrə) rəhbərlik etmişdir. “İoumal des hakimiyyət sirlərini mənimsəməsi və bun- 
debats”da (Paris), Londonda nəşr edilən bir lardan düzgün bəhrələnməsidir. Ə, müsəl- 
sıra qəzetdə, yaradılmasında özünün də man millətləri üçün qurtuluş və inkişaf 
iştirak etdiyi “Ziya ül-xafiqeyn” јитанлда yolunu axtırarkən dinin rolunu araşdırmış, 
siyasi məqalələri dərc olunmuşdur. 1892 islamın ilkəsrlərdəki yüksək inkişaf səviy- 
ildə Osmanlı sultanı 11 Əbdülhəmidin də- yəsini nümunə gətirərək, doğru anlaşılan və 
vəti ilə İstanbula getmiş və ömrünün yaşanan dinin inkişafa heç bir mənfi təsir 
sonuna qədər orada yaşamışdır. göstərmədiyini müəyyən etmiş, islam coğ- 

Ə--nin dini-fəlsəfi və ictimai-siyasi rafiyasını bürüyən geriliyin həqiqi səbəb- 
baxışları onun “Həqiqəti-məzhəbi-neyçəri lərini aşkarlamağa çalışmışdır. Ə. bu sə- 
və: bəyani-hali-neyçəriyan" (Mə/təmməd bəblər arasında müsəlmanları idarə edən 
Əbdüh tərəfindən ərəb dilinə “Ər-rədd xəlifələrin elm və icriladdan uzaqlaşaraq, 
ələd-dəhriyyin" adı ilə tərcümə olunmuş- dini mərasimçiliyə üstünlük vermələrini, 
dur) ən əhəmiyyətli əsərində əksini tapmış- din və milliyyətin cəmiyyətin iki mühüm 
dir, Ə, materialist düşüncə tərzini rədd təməli olduğu halda, hər ikisinin zəiflə- 
etmişdir. Ə.-yə görə, materialistlər bütün məsini, Məhəmməd peyğəmbərə aid edilən 
zamanlarda bəşəriyyətə ziyan gətirmiş, in- uydurma hədislərin dini kitablara yerləş- 
sanların ruhunu, mənəviyyatını yoxsullaş- dirilməsini və nəticədə müsəlmunların 
dirmişlar. İnsan, deməli həm də cəmiyyət təmiz inanclarının müxtəlif xurafatlarla 
üçün din daha faydalıdır. Səmavi dinlər pozulmasını: təhsilin, təlim-tərbiyənin би 
insan ruhuna bütün mədəniyyətlərin əsasını mənfi təsirləri aradan qaldırmaq gücündə 
təşkil edən vicdanlılıq və doğruluq kimi ali olmamasını: Şərqdən monqol, Qərbdən xaç 
hisslər aşılayır. Yalnız. etiqadlı insanlar yürüşlərinin gətirdiyi dağıntıları: elm və 
yüksək əxlaqa sahib olurlar, əməl baxımından islamdan uzaqlaşan mü- 

İnsan haqlarının qorunması və ədalətin səlman cəmiyyətlərində qardaşlıq, həm: 
bərqərar olmasının dörd yolunu göstərən Ə. rəylik, yardımlaşma duyğularının zəiflə- 
onları ayrı-ayrılıqda təhlil edərək, ən düz- məsini və s. göstərirdi. Problemin kökünü 

masıdır. Ə. insanların yüksək elmi, əxlaqi 
və mədəni səviyyəyə çatmalarının 4 şərtini 

müəyyənləşdirir: 1) insan ağlının düzgün 
düşünməyə və həqiqəti aşkarlamağa mane 
olan xurafatlardan təmizlənməsi: 2) hər bir 
fərdin inkişaf etmiş fərdlərdən heç də az 
qabiliyyətli olmadığına və kamilləşə bilə- 
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ƏFQANİ 

müsəlmanların zehniyyətində axtaran Ə. 

müsəlmanların dünyaya nümünə və hakim 
olduğu zamanlara, yəni saf islama qa- 
yıtmağa təkid edirdi. Bu qayıdış qadın və 
ailədən başlamalı, geniş elm və təhsil 
ocaqları şəbəkələrinin, fədakar şəxslərin və. 
əlbəttə ki, dövlət təsisatlarının fəaliyyətləri 
ilə həyata keçirilməlidir. 

Ə--nin islahat proqramında islam bir- 
liyi konsepsiyası (ittihad-i islam) mühüm 

yer tutur, O, ilk dəfə bu konse, 

nəzəri cəhətdən sistemləşdirmiş v 
siyasi fəaliyyətinin mərkəzinə çəkmişdir. 

Ə.-yə görə, ümmət anlayışının əsasını 
təşkil edən islamdini müsəlman millətləri 
üçün ən mühüm birləşdirici amildir. Fay- 
dalı və zəruri olan milliyyət amili dini 
münasibətlərin önünə keçdiyi halda, xalq- 
ların milli zəmində birliyini yaratmaq 
üçün belə kifayət etmir. Odur ki, təməl 

ideologiya kimi, yalnız dini bünövrə əsa- 
sında xalqların milli xüsusiyyətlərini, on- 
larin oyanışını təşviq etmək məqsədəuy- 

ğundur. Müsəlmanlar islam dininə sadiq 
qılmaqla ümumi həmrəyliyi təmin etməli, 
lakin digər inanc sahiblərinə də hörmətlə 

yanı alıdırlar, 

Ə.-nin həmçinin Əfqanıstanın tarixin- 
dən bəhs edən “Tətimmətül-bəyan” əsəri 

var, 
20 əsrin 

əvvəllərində meydana gələn partiyaların, 
islam dünyasında baş verən inqilabi hə- 

rin, xüsusilə 1905-11 illər İran in- 
qilabının şüarlarında əksini tapmış, Azərb., 
Türkiyə, Hindistan, ərəb ölkələrində milli 

Ə--nin ideyaları 19 əsrin sonu 

гә 

hərəkatların ideoloyi əsasını təşkil etmişdir. 
Ə-nin görüşləri böyük Azərb, ziyalıları 
Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy /fiseynzadə, 
MƏ Rəsulzadə və Ы. üçün ideya mənbə- 
yi olmuş, N.Vəzirovun, C.Hacıbəylinin, 
Ə.Müznibin yaradıcılığına güclü təsir gös- 
tərmişdir. Onun fikirlərinə maraq İkinci 
dünya müharibəsindən sonra müstəmlə 
sisteminin dağılması və siyasi hadisələrdə 
islamın rolunun artması ilə yenidən vüsət 
almışdır 

Əhməd bəy Ağayev Ə.-ni yaxındın 
tanımış, həmin dövrdə İstanbulda təşkil 
olunmuş bir sıra tədbirlərdə onunla birgə 
iştirak etmişdir. Ə.-nin ona valideynlərinin 
əslən Маг -ndən olduğu, özünün isə 
Həmədan yaxınlığında dünyaya gəldiyi, 
kömə ikən ailəsinin Əfqanıst öçməsi 
haqqında söylədikləri sonradan tədqiqatçı- 
lara Ə.-nin aslən Azərb. türkü olduğunu 
söyləməyə əsas vermişdir. 

öd: Göyalp Z.Türiçülüyün əsasları, B., 1991 
Qurbanov $.Cəmləddin Əfqani və türk dünyası 
B. 1997: Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığa giriş. 
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В. 2002: Vəliyeva S. Milli dövlətçilik hərəkatının: 

yüksəlişi və xalq cümhüriyyəti dövründə azərbay- 

cançılıq ideyaları. В. 2003. 
ƏFQANİ (AFN, ing. afghani) — Əfqa- 
nıstanın pul vahidi, 1926 il iyul ayından 
tərkibi 10 q gümüşdən ibarət 900 əyarlı 
gümüş sikkə formasında tədavülə buraxıl- 
mişdir. Əfqani uzun müddət Kabil mupisilə 
birgə tədavüldə olmuşdur. Kabil rupisi 
sikkələrinin tədavülü 1978 ildə Əfqanıstana 
sovet ordusunun yeridilməsi ərəfəsində da- 
yandırıldı və orada əfqani monopoliyası 

2002 ildən tədavülə buraxılmış 1000 əfqani 
dəyərində banknotun üzü və arxası 

sabitləşdi, İlk əfqan banknotları 1935 ildə 

Əfqan Milli Bankı tərəfindən buraxılmış- 
dir. 1939 ildə Da Əfqan dövlət bankı ya- 
radıldı və həmin ildən də banknot buraxıl- 

mağa başlandı. İkinci dünya müharibəsinə 
qədər hər iki bankın banknotları və xəzinə 
biletləri gümüşə dəyişdirilirdi. 

Cari dövrdə tədavüldə 
100, 50, 20, 10, 5, 2 və bir əfqani dəyərində 
banknotlar və 5, 2 və bir əfqani dəyərində 
sikkələr var. 2011 ildə pul vahidi inflya- 

siyasının tempi 13,894 olmuşdur. 
ƏFQANLAR - Əfqanıstanın əsas əhalisi, 
Özlərini puştu adlandırırlar (bax Puşfu- 
lar), 

ƏFQANLI (qızlıq familiyası Ağama- 
1оуа) Bədurə Məlik qızı (25.10.1912, 

Bakı — 6.5.2002, Bakı) - ilk azərb, qadın 

teatr rəssamlarından biri. Azərb. SSR xalq 
rəssamı (1974), 
əməkdar incəsə- 
nət xadimi (1949). 

Azərb. Dövlət 

Rəssamlıq. Texni- 
kumunu bitirmiş- 

dir (1931), 1934- 

35 illərdə Aşqabad 
Dövlət Azərb. Mu- 
siqili Teatrında 
bir sıra tamaşalar 

üçün (“Leyli və Məcnun”, Ü.Hacıbəyli, 
“Aşıq Qərib”, Z.Hacıbəyli: “Şeyx Sənan”, 

1000, 500, 

Əfqanlı B. “Leyli və Məcnun” operası 
üçün geyim судан 

Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi 

H.Cavid, “1905-ci ildə" və “Sevil”, С.Саһ- 

barlı) dekorasiya və geyim eskizləri çək- 
mişdir. 1938-60 illərdə Azərb. Dövlət 

Dram Teatrında işləmiş, burada 
intiqam” (S.S.Axundov), “İntizar” (М.Нӧ- 
seyn və İ.Əfəndiyev), “Dağılan tifaq” 
(Ə.Haqverdiyev), “Vassa Јејегпоуа” 
(M.Qorki), "Hind gözəli” (V.Vinnikov və: 

Y.Osnos), “Fərhad və Şirin” (S.Vurğun), 
“Otello” (U.Şekspir, N.Fətullayevlə birgə), 
“Şirvan gözəli” (Ə.Məmmədxanlı) və s. 

tamaşalara tərtibat və geyim eskizləri ver- 
mişdir. Tamaşalar üçün hazırladığı geyim- 
lərdə personaiların fərdi və milli xüsu- 
siyyətləri əks olunmuşdur. 1960: ildən 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında geyim 
üzrə quruluşçu rəssam işləmişdir. Ə. Azərb. 
Dövlət Rus Dram Teatrının bir sıra ta- 
maşası, həmçinin opera, kinofilm ("Məhəb: 
bət dastanı”, “Dəli Kür”, “Dədə Qorqud” 
və 5.), rəqs ansamblı və bədii özfəaliyyət 

kollektivləri, R.Behbudovun rəhbərlik et- 
diyi Mahnı Teatrı üçün geyim eskizləri 
çəkmişdir. Bir çox əsəri Azərb. Dövlət 
Teatr Muzeyi və A.A.Baxruşin ad, Rusiya 

Mərkəzi Teatr Muzeyində (Moskva) sax- 
lanilir. 
ƏFQANLI (təxəllüsü: əsl soyadı Cəfər: 
zadə) Rza Rüstəm oğlu (15.5.1899, Cənubi 

Azərb., Sərab ş. yaxınlığındakı Oğan Ҝ. = 
19.11.1973, Bakı) — Azərb. aktyoru. Azərb, 

ƏFRASİYAB 

SSR: xalq. artisti 
(0943).SSRİ Döv- 
lət: mükafatı: lau- 
гези (1948). Azərb, 
realist teatr sənə- 

çinin görkəmli nü- 
mayəndələrindən 
olan Ə. yaradıcılığa 
920 ildən Bakının 
fəhlə teatrlarında Г 
başlamışdır. 1923-26 illərdə Bakı Teatr 
Texnikumunda oxumuş, eyni zamanda 
Azərb, Dövlət Dram Teatrında çıxış et- 
mişdir. 1934-35 illərdə Aşqabad Dövlət 
Azərb. Musiqili Teatrının re). olmuş, 
purada "Otello" (U.Şekspir), "Sevil", 
"1005-ci ildə" (C.Cabbarlı), “Şeyx Sənan” 
(H.Cavid) pyeslərini, "Leyli və Məcnun” 
(Ü.Hacıbəyli), "Aşıq Qərib” (Z.Hacıbəyli) 
operalarını tamaşaya qoymuşdur. 1935-61 

illərdə Azərb. Dövlət Dram Teatrının 
aktyoru olmuşdur, C.Cabbarlı obrazlarının 
teatrda ən yaxşı ifaçılarından idi: Elxan, 

Aqşın ("Od gəlini”), Eyvaz, general- 
qubemator (“1905-ci ildə"), Oqtay (“Oqtay 
Eloğlu”), Dövlət bəy ("Aydın"), Yaşar 
(“Yaşar”), Balaş (“Sevil”) və b. Ə.-nın 
yaratdığı Yaqo, Edmund ("Otello”, “Kral 

Lir”, U.Şekspir), Paratov ("Cehizsiz qız”, 
А.Онгоуз1), Yarovoy (“Lyubov Ya- 
rovaya”, K.Trenyov), Nəbi (“Qaçaq Nəbi”, 
$.Rüstəm), Səttarxan ("Dumanlı Təbriz”, 
M.S Ördubadi), Fərhad (“Şərqin səhəri”, 
Ə.Məmmədxanlı), Şeyx Sənan (“Şeyx 

Sənan" H.Cavid), Söhrab ("Cavanşir”, 
M.Hüseyn) surətləri Azərb. teatrı tarixində 
özünəməxsus yer tutur. Romantik pafos, 
aydın diksiya, dərin ifadəlilik, hər bir 
obrazın fərdi xüsusiyyətini qabarıq vermək 
bacarığı Ə.-nın aktyor oyunu üçün sə- 
ciyyəvi idi. 1962 ildən H.Ərəblinski ad 
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında işlə- 
mişdir. O, bədii qiraət ustası kimi də 

məşhur idi. Ə. “Azərbaycanfilm”in çəkdiyi 
“Bakılılar” (1938), "Yeni horizont" (1940), 

“Dağlarda döyüş” (1967), “Qanun naminə” 
(1968), “Mən ki gözəl deyildim" (1968) 

Əfqanlı R. “Bakılılar” filmində. 

və s, filmlərdə yaddaqalan obrazlar yarat- 
mişdir. Lenin ordeni və Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir. 
ƏFLATUN (( 4599) — Platonun müsəl- 
mün Şərqində yayılmış adı, 

ƏFLƏQ Mişel (1910, Dəməşq — 23.6, 
1989, Рапз) — Suriya ictimai-siyasi xadimi, 
ərəb milli hərəkatının nəzəriyyəçisi və təş- 
kilatçısı. Sorbonnada təhsil almışdır (1929- 

34). Ərəb xalqlarının yadelli əsarətindən 
azad olması və onların “vahid sosialist 
millət”də birləşməsi uğrunda çıxış etmişdir. 
Panərəbizm və sosializm ideyalarını bir- 
ləşdirən konsepsiya hazırlamışdır. Ə. “әгә- 
bizm"i dini, dövləti və sosial dəyərlərdən 
üstün tuturdu. Məhəmməd peyğəmbəri ərəb 
birliyinin əsl banisi hesab edirdi. Bir çox 
ərəb siyasətçilərinə güclü təsir göstərən Ə. 
1943 ildə “Ərəb dirçəlişi” təşkilatını (1947 
ilin aprelindən Ərəb Sosialist Dirçəliş 
Partiyası (ƏSDP)) təsis etmişdir. Suriya 
və Misirin Birlaşmiş Ərəb Respublikasın- 
da (BƏR: 1958-61) birləşməsində böyük 
tol oynamışdır. C.Ə.Nasirlə fikir aynllığı 
səbəbindən Suriyada siyasi fəaliyyətdən 
uzaqlaşmış, 1966 ildə Livana, 1968 ildə 
İraqda ƏSDP hakimiyyətə keçdikdən sonra 
Bağdada köçmüş, partiyanın ideoloyi kon- 

sepsiyasını hazırlamışdır. Bağdadda dəfn 
edilmişdir. 

ƏFRASİYAB – qədim türk rəvayətlərində 
böyük hökmdar, İran-Turan müharibə- 
lərinin qəhrəmanı Alp Ər Tunqanın İran 
dastanlarında və Firdövsinin “Şahnamə” 
əsərində adı. Mahmud Kaşqari “Divanü 
lüğat it-türk” və Yusif Balasaqunlu “Ku- 
tadqu biliq” əsərlərində taciklərin Alp Ər 
Tunqanı Ə. adlandırdıqları göstərilmişdir. 
Qaraxanilər və Böyük Səlcuqilər özlərini 
Ә.-п nəslindən hesab edirdilər. 
ƏFRASİYAB - qədim Səmərqəndin (Öz- 
bəkistan) şəhər yeri (е.ә, 7 əsr — eramızın 

13 əsrinin əvvəlləri), Şəhərə yerli əhali 

tərəfindən əfsanəvi qəhrəman Əfrasiyabın 
adi verilmişdir. 1874 ildən V.V.Krestovski, 
N.İ.Veselovski, V.L.Vyatkin, V.V.Bartold, 
M.E.Masson, V.A.Şişkin, A.İ.Terenoikin, 
Q.V.Şişkina və b. tərəfindən tədqiq olun- 
muşdur, Əsas qazıntılar (1958-66: 1977– 
85) V.A.Şişkin, 1989 ildən isə Fransa-Öz- 
bəkistan ekspedisiyası tərəfindən aparıl- 

mişdir. Ә. əhəmənilərəqədərki, yaxud er- 
kən Əhəməni dövründə (e.ə. 7-6 əsrlər) 
möhkəm istehkamlar sistemi olan iri şəhər 
kimi salınmışdır. Əvvəllər Soğd ölkəsinin 

mərkəzi, sonra isə Əhəməni satraplığının 
mərkəzlərindən biri olmuşdur. Е.ә. 3-2 
əsrlərdə Soqdiananın ən iri ellinist şəhəri 
idi. Antik mənbələrdə (Siciliyalı Diodor, 
Kvint Kursi Ruf) qeyd olunan Marakanda 
ilə eyniləşdirilir. Е.ә. 1 əsr — eramızın 
1 əsrində Ə. əhali tərəfindən tərk olun- 

muşdu: 5 əsrdə şəhərin sahəsi əvvəlki 
sahəsinin 1/3-i qədər idi. 5 əsrin sonu - 6 
əsrin əvvəllərində Ə.-ın yeni çiçəklənmə 
dövrü başlamışdı. Təqr. 7 əsrdə şəhər 

divarları, daxildə ikinci və üçüncü divarlar 
hörülməklə, yenidən qurulmuşdu. Şəhərin 
boş ərazilərində ossuariləri olan nekro: 
pollar salınmışdı. Ərəblərin Ә.-1 tutma- 

sından sonra (712) yerli əhali şəhərin 
möhkəmləndirilmiş hissəsindən köçürül. 
müş, onların yerində ərəblər məskunlaş- 
mişdilar, Ә.-ип şm. hissəsində Cümə məs- 
cidi tikilmişdi. 10 əsrdə Ə. köhnə şə- 
hərdən, şəhristandan və şəhərdən c.-da 
yerləşən ticarət-sənətkarlıq rabadından 

ibarət idi. 1220 ildə monqol istilasından və 

şəhərin su təchizatı sistemi dağıdıldıqdan 
sonra əhali şəhəri tərk etmişdi. Qazıntılar 

nəticəsində divar rəsmləri (7 əsr və 11 əsr), 

gips üzərində oymaları (9-10 əsrlər) olan 
monumental tikililərin, rəngli divar rəsm- 

ləri ilə bəzədilmiş salonları olan бага- 

yın (8 əsr), məscidin (9-13 əsrlər), məd- 
rəsənin (11 əsr) və s. qalıqları, bişmiş kər: 



ƏFRƏŞTƏ 

pic: və daşla döşənmiş küçələr aşkar: 
edilmişdir. Ağac lövhə üzərində $ sətirdən 
ibarət Soğd yazısı xətt üslubuna görə 4 
əsrə aid edilir. İslamaqədərki müxtəlif 
etik tipləri əks etdirən ossuarilər, gil 
heykəlciklər və lövhələr, 10-13 əsrlərə aid 
şirsiz və şirli saxsı qablar, çoxlu gil və şüşə 
məmulatı, yerli hakimlərin adına zərb 
olunmuş sikkə dəfinələri də tapılmışdır. 
ƏFRƏŞTƏ (Az: 31) Məhəmmədəli (1908, 
Rəşt — 6.5.1959, Sofiya) — İran yazıçısı, 
ictimai xadim İran Xalq Partiyasının (İXP) 
üzvü. Milliyyətcə giləkdir. 40-cı illərin 
əvvəllərindən imperializmi və daxili irti- 
canı ifşa edən satirik şeir, hekayə və fel- 
yetonlar nəşr etdirmişdir. Fars poeziyasında 
MƏ.Sabir ədəbi məktəbinin istedadlı da- 
vamçılarındandır. “Çilingər” satirik fuma- 
lini (1951-53) nəşr etdirmişdir. İXP-nin 
fəaliyyəti qadağan olunduqdan (1949) son- 
га mühacirət etmişdir. “Ay, nə dedinl”, “Бу. 
irticaf” satirik şeir kitabları nəşr olunmuş- 
ди 

Əsərləri: Hekayələr. В. 1961: Стихи. В кн. 
Совремсинах персидеҝан ninin, М. 1961. 

Əd: Дорри Ди: Персидеках сатириноскал п 
nüs, M,, 1965) yenə onun, Персидскан сатири- 
seckas проза. М. 1977: Гаджнена Х, О рас- 
сказах Мохамысдали Афранле, “İran filologiyası 
məsələləri” kitabinda. В., 1966: Hüseynov В. 
XX əsr биз şeirində ənənə və novatorluq. В. 1975, 
ƏFSANƏ (far, Azal) - epik növün ilkin 

yanrlarından biri. Forma və )anr etibarilə 

əsatir və rəvayətə yaxındır, tarixi inkişaf 

prosesində biri digərinə çevrilmişdir. Uzun 
müddət nağılların bir növü hesab olun- 
muşdur. Lakin Ə.-nin özünəməxsus bəzi 

xüsusiyyətləri vardır. İnsanlar təbiət ha- 

disələrinin həqiqi mahiyyətini dərk etməyə: 

soy göstərdiyi dövrdən ayrı-ayrı səma 
cisimləri ilə bağlı, daha sonralar isə müx- 
təlif təsəvvürləri, tarixi hadisə və faktları 

əks etdirən Ə.-lər yaranmışdır. 
Ə--lərin yaranması və xalq içərisində 

yayılması hələ eramızdan əvvəlki dövrlərlə 

bağlıdır. Herodot məşhur "Tarix" əsərini 
yaradarkən Midiya dövrünün Astiaq və 
Tomiris əfsanələrindən bəhrələnmişdir. Bir 

sıra tarixi əsərlərdə, salnamələrdə, şair və 
yazıçıların yaradıcılığında xalq əfsanələ- 
rindən geniş istifadə edilmişdir. Azərb.-da 
Ә.Ләпи toplanması və nəşrinə 19 əsrdən 
başlanmışdır. 1830 ildə “Literatumaya qa- 
zeta"da şərqşirnas V.Romanoviç Bakıda yerli: 
əhalinin dilindən yazıya aldığı Qız qalası 
haqqında əfsanələri çan etdirmişdir. “İlan- 

Əshabi-Kəhf”, “Buynuzlu İsgəndər" 
vəs, bu dövrdə nəşr edilən Ə--lərdir. 

Əd: Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatı, В. 2007 
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“ƏFŞAN” – dekorativ sənətdə müstəqil 
ornamental kompozisiya. “Ə.” kompozi- 
yası, əsasən, "hələzun” (spiral), yaxud "pi- 
çək” (qıvrım) fomalı şaxə-budaqlar üzə- 
rində qurulur. Yaxın Şərqdə, o cümlədən 
İran, Əfqanıstan və Azərb.-da “Ə.”-dan 
memarlıqda (tavan və divar bəzəklərində), 
kitab tərtibatında, tikmələrdə, xüsusilə 
xalçaçılıqda geniş istifadə edilir. “Ə.” 
kompozisiyasında spiral-piçəklər mərkəzi 
nöqtədən bayır tərəfə deyil, bayır tərəfən 
mərkəzə doğru burnlur, Piçəklər, adətən, 
“sonluq” adlanan yarpaqlarla tamamlanır. 
Sonluqlar formasına görə balığa oxşar 

Xilə-əfşan” xalçası, Azərbaycan Xalça Muzeyi. 

olduğu üçün Qarbağ xalçaçıları bu kom- 
pozisiyanı “Balıq”, Təbriz xalçaçıları isə 
“Mahi” adlandırmışlar. Bakı, Quba və 
Şirvan xalçalarında “Ə.” geniş yayılmışdır. 
16 əsrin məşhur “Şeyx Səff” xalçasında da 
"Ə." kompozisiyası tətbiq olunmuşdur. 
“Xilə-əfşan" (Bakı xalça məktəbi), “Şa- 
habbasi” (Təbriz xalça məktəbi), “Nəlbə- 
kigül" (Qarabağ xalça məktəbi) və 5. xalça 
kompozisiyaları “Ə.” əsasında yaranmışdır, 
ƏFŞAR - İranın Ərdəbil ostanında kənd. 
Xalxal şəhristanının Səncid bölgəsinin 
Gəncgah kəndistanında, Səncid qəs.-ndən 
30 kme.-q--də yerləşir. 
ƏFŞAR - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
ninda kənd. Mərənd şəhristanının Culfa 
bölgəsinin Ələmdar Gərgər kəndistanında, 
Mərənd ş.-ndən 45 kşm.-da yerləşir. 

ƏFŞARI, Övşarı (əfşarlar 
adından) — 1)zərbi muğam. Məqam əsası 
şüştər, musiqi ölçüsü 2/4-dür: Bəzi ifa. 
çılıq variantlarında Şur muğamı tərkibində: 
istifadə olunmuşdur. Şur məqamında va. 
папа F.Əmirovun “Kürd-Ovşarı” (1948) 
simfonik muğamının əsaslarından birini 
təşkil edir. 2) Muğam şöbələrindən biri, 3) 
Aşıq havası, Şux, oynaq xarakterli geniş 
instrumental müqəddimə ilə başlanır. 
Sazda şah pərdə kökündə ifa olunur, Mə- 
qam əsası şurdur, “Ә.”-пип poetik məti 
qoşmadır. 
ƏFŞARLAR - azərb.-ların etnogenezində 
iştirak etmiş türk tayfası. İran (əsasən, Сә- 
nubi Azərb.-da), Türkiyə və Əfqanıstanda: 
(Kabil ətrafında) yaşayırlar. Sayları təqr, 
300 min nəfərdir (2000 ilin məlumatına 
görə). Maldarlıq və əkinçiliklə məşğul- 
durlar. Dindarları müsəlmandır, 9 əsrədək 
Dəşt-i Qıpçaqda yaşayan Ə. sonralar səl. 
cüqların tərkibində Xorasana, Азәгб.-а, 
Kiçik Asiyaya gəlmişlər. Azərb. və İranın 
siyasi həyatında mühüm rol oynamış Ə, 
qızılbaş tayfa birliyinin tərkibində Səfəvilər 
dövlətinin yaranmasında iştirak etmişlər, 
Səfəvi gorçibaşılarının çoxu əfşar əmirlə- 

rindən təyin olunurdu. Səfəvilər dövlətinin 
süqutundan sonra hakimiyyətə gələn Nadir 
şah Ə.-dan idi. Nadir şahın köçürmə 
siyasəti nəticəsində Ə.-ın xeyli hissəsi 
Əfqanıstan və Hindistana köçürüldü. Xu- 
zistan, Kuhgiluyə, Kazerun və Urmiya 
qruplarına bölünən Ə,, əsasən, Səlmas, Ür- 
miya, Təbriz, Qəzvin, Sultaniyyə, Zəncan, 
Qum və Kaşanda yaşayırdılar, Hazırda 
çoxlu qollara (Kirklu, Cəlayir, Kosa Əh- 
mədlu, İnanlu, Ərəşlu, Alplu, İmirlu və s.) 
bölünürlər. Əfqanıstanda yaşayan Ə.-ın di- 
lini tədqiq edən macar alimi L.Ligeti onu 
Azərb. dilinin dialekti sayır. 
ƏFŞARLI - İranın Zəncan ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Qiydar bölgəsinin 
Qışlaqat kəndistanında, Qiydar qəs.-ndən 
35 kmc.-q.-də yerləşir. 
ƏFŞARLI, Ovşarlı - İrəvan xanlığında 
Vedibasar mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 
15.5.1968 ildən Ararat r-nu) aran hissə- 
sində (Ağrıdağ dərəsində) azərb.-ların ya- 
şadığı kənd. 1918-20 illərdə kənd erməni 
hücumları nəticəsində dağıdılmış, əhalisi 
qovulmuşdur. 1922 ildə qaçqın düşmüş 
azərb.-lar geri qayıdaraq yenidən kənddə 
məskunlaşmışdır. Həmin vaxtlar burada 
Türkiyədən gəlmə ermənilər də yerləşdi- 
rilmişdir. 1935 ildə Ə. və qonşu Çəmbərək 

k.--ləri birləşdirilmiş və Spandaryan ad. 
sovxoz ilmişdir. Az sonra kənd Süre- 

navan adlandırılmışdır. 1988 ildə azərb, 
əhali buradan deportasiya olunmuşdur. 
ƏFŞƏRLİ - Yelizavetpol (Gəncə) qub.- 
an Zəngəzur qəzasında (9,9.1930 ildən 

Qafan r-nu), Əfşərli çayının (Oxçu çayının 
sağ qolu) sahilində azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə kəndin bütün əhalisi er- 
mənilər tərəfindən qovulmuş və yalniz böl- 
gədə sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 
geri qayıda bilmişdir. 1960 ildə kənd ləğv 
edilmiş, əhalisi isə qonşu Müsəlləm k.-nə 
köçürül. " . 
ƏFTƏSİLƏR - Qərbi Əndəlisdə mövcud 
olmuş Əməvi əmirliyində hakim bərbər 
sülaləsi (102-951. Sülalənin banisi Əbu 
Məhəmməd Abdullah ibn Məhəmməd əs- 
Şabur (1013-22) olmuşdur. Hökmdarları: 
Abdullah ibn Mənsur (İbn ül-Əftəs) (1022- 
45): Məhəmməd əl-Müzəffər (1045-68): 
Yəhya əl-Mənsur (1068): Ömər əl-Mütə- 
vəkkil 11068-95). Üzunmüddətli mühari- 
bələrdən sonra Mürnabitlər Əftəsilər əmir- 
liyini işğala mənuz qoymuş, Ömər əl-Mü- 
təvəkkili edam edərək Ə, sülaləsinin ha- 
kimiyyətinə son qoymuşlar. 
ƏFTƏSİLƏR ƏMİRLİYİ - Qərbi Əndə- 
lisdə (indiki Portuqaliya və İspaniyanın bir 
hissəsində) mərkəzi Bətəlyaus (isp. Ba- 
daxos) olan Əməvi əmirliyi 11022-951, 
Kordova xilafətinin süqutundan sonra ya- 
ranmışdı. Bətəlyaus valisi olan Əbu Mə- 
həmməd Abdullah ibn Məhəmməd Sabu- 
run ölümündən sonra İbn ül-Əftəs özünü 
Abdullah ibn Mənsur adı ilə hökmdar elan 
etdi (1022-45). 1030 ildə Ә.ә. Abbadilər 
tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradıldı, 
hakin 4 il sonra Ә.ә. onların ordusunu dar- 
madağın edərək ərazilərini tutdu. Az sonra 
Әә.пдә taxt uğrunda mübarizə başladı. 
Məhəmməd əl-Müzəffərin 11045-68) ha- 
kimiyyəti zamanı yenidən Abbadilərlə mü- 
haribə (1047) baş verdi. Ә.ә. bu mühari- 
bədən qalib çıxdı: Sonrakı illərdə Abba- 
dilər önəmli qala və şəhərləri ələ keçirərək 
Məhəmmədi Bətəlyausa qədər sıxışdırdılar, 
Kastiliya kralı Ferdinand (Femando) Ә.ә.- 
nin bəzi şəhərlərini tutaraq Məhəmmədi 
xərac verməyə məcbur etdi, Lakin Kastiliya 
kralı 1064 ildə barışığı pozaraq Əftəsilərin 
daha bir iri şəhərini ələ keçirdi. 1068 ildə 
Yəhya əl-Mənsur hakimiyyətə gəldi, onun 
qəfil ölümündən sonra isə hakimiyyət 
qardaşı Ömər əl-Mütəvəkkilə (1068-95) 
keçdi. Onun dövründə Kastiliya kralı VI 
Alfonso Əndəlis torpaqlarına yürüşlərə 

başladı, eyni zamanda Abbadiləri də sı- 
xışdırdi. Ömər Mürabitlərdən yardım is- 
tədi. Xristianlara qarşı cihad elan edən 

Mürabitlər isə onları məğlubiyyətə uğra- 
daraq, Ә.ә.-пӧп torpaqlarını işğala başla- 
dilar, Ömərin kral Alfonsodan yardım is- 
təyindən qəzəblənən Bətəlyaus sakinləri 
Mürabitlərin ordusunu şəhərə dəvət etdi- 
lər, Mürabitlərin qoşunu Bətəlyausa girdi, 
Ömər və onun iki oğlu edam olundu. Ə.ə.- 
nə son qoyuldu, 

ƏFVETMƏ - məhkum olunmuş şəxsi 
məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş cə- 
zadan azadetmə aktı. Azərb. Resp.-nın ci- 
nayət qanunvericiliyinə görə, Ə. Azərb, 
Resp.-nin Prezidenti tərəfindən həyata ke- 
çirilir (Azərb. Resp.-nın CM, m. 82.1). 
Cinayət törətməyə görə məhkum olunmuş 
şəxs Ə, aktı ilə cəzanın qalan hissəsini 

çəkməkdən azad edilə, yaxud ona təyin 
olunmuş cəzanın müddəti azaldıla və ya 
belə şəxsin cəzasının çəkilməmiş hissəsi 

daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilə bilər. 

Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzası 
əfv qaydasında iyirmi beş ildən çox ol- 
mayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə 
cəzası ilə əvəz edilə bilər. Ə, aktı ilə cə- 
zasını çəkmiş şəxsin məhkumluğu onun 
üzərindən götürülə bilər (CM, m. 82.4) 
(bax həmçinin /mnisriya). 
ƏFZƏL - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Miyanə şəhristanının Türk böl- 
gəsinin Kəndovan kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 10 Хән şm.-ş.-də yerləşir. 
ƏĞLƏBİLƏR, Bənu əl-Əğləb - 
İfriqiyada (Şimali Afrika) ərəb əmirləri 
sülaləsi (800-909). Sülalənin banisi əv- 
vəllər xəlifə Harun ər-Rəşidin Zab canişini 
(785-800) olan və əmir titulu almış İb- 
rahim ibn əl-Əğləb ibn Səlim (765-812) 
idi. Nümayəndələri: 1 İbrahim (800-812), 1 
Abdullah 812-817), 1 Ziyadətüllah (817- 
838), Əbu İqal ibn əl-Əğləb 1838-8411, 1 
Məhəmməd (841-856), Əhməd ibn Mə- 
həmməd 1856-863), 11 Ziyadətüllah (863- 
864), II Məhəmməd 1864-8735), 1 İbrahim 
1875-902), II Abdullah (902-903), III Zi- 
yadətüllah (903-909). Ə. Farimilər tərə- 
findən devrilmişdir. 
ƏĞLƏBİLƏR ƏMİRLİYİ - İfriqiyada 
(Şimali Afrika) Əğləbilər sülaləsinin idarə 
etdiyi əmirlik (800-909). Sülalənin banisi 
əvvəllər: xəlifə Harun ər-Rəşidin Zab 
canişini (785-800) olmuş, sonra isə əmir 
titulu almış İbrahim ibn əl-Əğləb ibn Səlim 
(765-812) idi. Əmir 1 İbrahim (800-812) 
Abbasi xəlifələrinin hakimiyyətini tanısa 
da, faktiki müstəqil dövlət yaratmışdı. 
Əmirliyin paytaxtı əvvəlcə Karfagen, sonra 
Qəyrəvan (Kayruan), daha sonra Məhdiyyə 
(Tunis) olmuşdur. Abbasilər $ əsrdə Şimali 
Afrikada baş verən bərbər xaricilərin üs- 
yanlarını yatıran Əğləbiləri dəstəkləyir- 

dilər. 827 
1817-838) Siciliyanın bir hissəsini, 840 ildə 
isə Kalabriyanı zəbt etmiş və mülklərinə 
qatmışdır. 846 ildə Əğləbilər hətta Romaya 
hücum etmişdilər. Əğləbi əmirləri özlərinin 
qüdrətli dövrlərində həmçinin Maltanı 
(868), Sardiniya və Siciliyanı (869) tutmuş- 
dular, Onlar İtaliyanın, Fransanın, Korsika, 
Sardiniya və Siciliyanın Aralıq dənizi sa- 
hillərində hegemon (norman işğallarına- 
dək) gücə çevrilmişdilər. 

Əğləbilərin hakimiyyəti dövründə şəhər 
və kit, quruculuğu sahəsində böyük işlər 

görülmüşdü. Geniş suvarma sisteminin 

yaradılması kit, məhsulları istehsalının 
yüksəlişinə imkan yaratmışdı. Sənətkarlıq 
istehsalı da artmışdı. Şəhərlərdə elm və 
İncəsənət inkişaf etmiş, çox sayda saray və 

məscid 1 |. Əğləbilərin tikdirdiyi 
möhtəşəm: ik Qəyrəvan məscidi xü- 
susilə məşhurdur, Bu çiçəklənmə əmir 
Əhmədin 1856-863) ölümünədək davam 
etmişdi. Ondan sonra hakimiyyətə iradəsiz 
əmir II Məhəmmədin (864-875) gəlməsi 
ilə ölkə zəifləmişdi. II Məhəmmədin oğlu, 

görkəmli dövlət xadimi əmir II İbrahim 
875-902) isə sui-qəsd nəticəsində öldü- 
rülmüşdü. Sonuncu Əğləbi əmiri III Zi- 

yadətüllahın (903-909) dövründə ölkədə 
qiyamlar və tayfalararası ixtilaflar. güc- 
lənmişdi. Fatimilər tərəfindən qızışdırılan 
bərbər ket tayfası Əğləbilərə qarşı çıxışlur 
edirdi. Qərbdən tez-tez İdrisilər dövlətinin 

hücumlarına da mənuz qalırdı. Belə şəraitdə 
909 ildə Ələ. süquta uğramış və Farimilər 
xilafətinin tərkibinə qatılmışdır. 
ƏHALİ, əhali sakinliyi - müəyyən 
ərazidə yaşayan adamların cəmi: onların 

demoqrafik və sosial-tarixi səciyyəsi 
Ümumsosiolofi kateqoriya kimi Ə. tarixi- 
ictimai müəyyənliklə (sosial-iqtisadi as- 
pekt), təkrar istehsalla (demoqrafik aspekt), 
müəyyən ərazidə yerləşmə ilə (coğrafi- 
məkan aspekti) xarakterizə olunur. Ə. so- 

sial-iqtisadi mənada ictimai inkişafın hər 
mərhələsində adamların konkret tarixi 
məcmusu kimi çıxış edir (məs., qədim 

dünyanın, orta əsrlərin, kapitalizmin tə- 
şəkkülü dövrünün, postindustrial cəmiy- 
yətin Ə.-si). Demoqrafik mənada Ə. öz 

sayının fasiləsiz təkrar istehsalı, strukturu: 
nun doğum, ölüm (bir çox region və ölkələr 

üçün həm də miqrasiya) kimi proseslərlə 
dəyişməsi ilə səciyyələnir. Ə.-nin coğrafi- 
məkan səciyyəsi onun sosial-iqtisadi və 
demoqrafik təkrar istehsalının müəyyən 
ərazidə başverməsi ilə ifadə olunur, Ә. re- 
gionun Ə--si, ölkənin Ə.-si, bir qrup öl- 
kənin Ә.-5, bütünlükdə dünyanın (Yer 
kürəsinin) Ə.-si kimi çıxış edir. 
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ƏHALİ COĞRAFİYASI 

Ə.--nin inkişafı onun özünün, həyat dəniyyətini, etnosların məskunlaşmasını de la Blaşın, /.Brünün, 

vasitələrinin, sosial münasibətlərin təkrar 

istehsalından ibarətdir, müasir dünyada 

bəşəriyyətin prioritet sabit inkişaf faktoru 

qismində ətraf təbii mühitin yaxşılaşdırıl- 
ması da bura daxildir. 

Ə--nin keyfiyyəti onun bütün sosial хә 
təbii münusibətlər sistemində təkrar isteh- 
salını xarakterizə edən xüsusiyyətlər məc- 

musudur. Bu, Ə.-nin təkrar istehsalından 
xən dəyişən sosial, iq- 

tisadi və təbii şəraitə adaptasiyasını, həm- 
çinin onları öz tələbatına uyğunlaşdırmaq 
qabiliyyətini əks etdirir. Ə.-nin hər bir kə- 

ə keyfiyyət xarakteristikası müx- 
östəricilərlə ifadə oluna bilər: Ə.-nin 

sayı, onun dinamikası, komponentləri (təbli 
və miqrasiya artımı, yaxud azalması) və: 

sıxlığı: demoqrafik proseslərin intensivliyi 
(doğum, ölüm, xəstəlik, nikah, boşanma və 
miqrasiya əmsalı): əhalinin strukturu (cinsi- 

ayrılmazdır və t 

yaş tərkibi, ailə vəziyyəti, təhsil səviy 
peşə-kvalifikasiya tərkibi): həyat səviyyə- 
sinin göstəriciləri sistemi. 

Müasir dövrdə Ə. problemlərinin təd- 
qiqi sistematik səciyyə daşıyır. Ə.-nin ayrı- 
ayrı sahələri haqqında ilkin, dağınıq təsəv- 
vürlər antik dövrdə və orta əsrlərdə for- 
malaşmışdır (Ə.-nin qeydiyyatı, təkrar is- 

tehsalının müxtəlif tərəflərini tənzimləyən 
qanunverici aktlar və s.). Ə.-nin vahid mü- 
rəkkəb sistem qismində dərki onun cəmiy- 
yətşünaslığın xüsusi obyekti və ayrı-ayrı 
elmlərin tədqiqat predmeti kimi qəbul edil- 

məsi nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Azərb, Resp.-nın Ə.-si haqqında bax 

Azərbaycan” xüsusi cildi, Əhali. 
ƏHALİ COĞRAFİYASI, əhali və 
yaşayış məntəqələri coğrafi- 
yası - sosial-iqtisadi coğrafiya sahəsi, 
əhalinin təbii, tarixi və sosial-iqtisadi şə- 
raitdən asılı olaraq ərazi üzrə təşkilini (for- 
malaşmasını, tərkibini, sayını, sıxlığını və 
bir çox başqa məsələləri), yaşayış mən- 
təqələrinin yerləşməsini öyrənir. 

Əlc.-nin əsas vəzifələrindən biri bu 

sahənin tədqiqini dünyadakı inkişaf səviy- 
yəsinə uyğunlaşdırmaq, habelə Ə.c. mə- 
sələlərinin öyrənilməsində ideoloyi təhrif- 
ləri, məhdudiyyətləri aradan qaldırmaqdır. 
Ә.сәип əsas bölmələrindən: demoqra- 
fiya - konkret ölkə və regionlarda de- 
moqrafik vəziyyəti, əhalinin təkrar istehsal 
relimini, onun cins-yaş strukturunu və ailə 
tərkibini tətqiq edir, əhalinin say proqno- 
zunu işlənib hazırlayır, demoqrafik siya- 
sətin əsas konturlarını müəyyənləşdirir, 
etnoqrafiya (etik coğrafiya) — tədqiq 
olunan ərazilərdə əhalinin etnik tərkibini və 

etnik prosesləri, xalqların mənşəyini, mə- 
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nəzərdən keçirir: miqrasiya coğra- 

fiyası - miqrasiyanın növlərini, onların 
səbəb və nəticələrini təhlil edir, miqrasiya 
siyasətinin müxtəlif aspektlərini işləyib 
hazırlayır, əmək bazarı və məşğul- 
luq coğrafiyası — əmək bazarlarını, 
əmək ehtiyatlarını və iqtisadi fəal əhalini, 

əhalinin məşğulluğunu, təhsilini və peşə 
tərkibini öyrənir, həyat tərzi və şə- 
raiti coğrafiyası - əhalinin həyat 
tərzini, səviyyəsini, şəraitini, maraq və 

tələbatını, insanların məkan davranışını, 
onların ətraf mühiti qavramasını, etik nor- 
ma və dəyərləri araşdırır. Kənd məs- 
kunlaşması coğrafiyası – kənd 
məskunlaşmasını və onun tiplərini, sis- 
temlərini və yaşayış məntəqələri şəbəkə- 
lərini, əhali sıxlığını və s. nəzərdən keçirir. 
Şəhər məskunlaşmasını xüsusi bölmə — 
geourbanistika öyrənir. Ə.c. istiqamətlə- 
rinin bütün bölmələri üçün əhalinin say 
dinamikası, yerləşdirilməsi, konkret ərazi- 
lərdə sixliğın tədqiqi ümumi hesab edilir. 

Əhali və yaşayış məntəqələrinin öyrə- 

nilməsində digər elmlərin (antropologiya, 
etnoqrafiya, demoqrafiya, iqtisadiyyat, so- 
siologiya, sosial psixologiya, sosial gigi- 
yena, ekologiya, tibbi coğrafiya, rekreasiya 
coğrafiyası, həmçinin şəhərsalma və r-n 
planlaşdırılması) də üsul və yanaşmala- 
rından istifadə olunur. 

Fiziki-coğrafi şərait və onun ayrı-ayrı 
amilləri əhalinin sağlamlığına, əmək məh- 
suldarlığına, həyat tərzinə və s. xeyli təsir 
göstərdiyi üçün Əc. fiziki coğrafiya elmi 
ilə əlaqəlidir. Ә.с. ilk növbədə əhali sta- 
tistikası məlumatlarına əsaslanır. Planlı 
təsərrüfatda Ə.c.-nın əməli vəzifələrinə 
əmək ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiy- 
yətcə qiymətləndirilmə, əhalinin yerləş- 
dirilmə formalarının axtarılması və s. mə- 

sələlər daxildir. Ə.c. üçün ərazinin plan- 

laşdırılması və r-nlaşdırılması, şəhər və 
kəndlərdə layihə-axtarış işləri, yeni r-nların 
mənimsənilməsi, əhalinin yerləşdirilməsi, 

məskunlaşması, köçürülməsi və s. tədbir- 
lərin həyata keçirilməsi səciyyəvidir. Ə.c.- 
da müxtəlif istiqamətlərdə (ümumi və 
xüsusi problemlər, şəhərlərin coğrafiyası, 

kənd əhalisinin məskunlaşması, iri region- 
lar üzrə əhalinin coğrafiyası və s.) təd- 
qiqatlar aparılır. Ə.c. insanın təbiətə mü- 
nasibəti problemlərinin həlli ilə xüsusi 
məşğul olur. 

Ә.с. müstəqil elmi fənn kimi 20 əsrin 1- 

ci yarısında formalaşmışdır. Onun inkişafı 
antropocoğrafiya məktəbinin banisi, alman 
alimi F.Ratselin, Fransada insan coğra- 
fiyası məktəbinin nümayəndələri P.Vidal 

ilə bağlıdır. 
Azərb.-da Ә.с. AMEA 

tunun müvafiq şöbəsində və bir 
lərin coğrafiya fakültələrində öyrə 

Əd:Konaaen СА.Науҹиыепроблемы | 
графин населенни, M., 1967, Агелескин AL 
Torpağını нәселеина. M., 1980: Əfəndiyey 
VƏ. Nağıyev $Q,Əhili coğrafiyası, В. 2006, 
ƏHALİ GƏLİRLƏRİ - bax Gəlirlər, 
ƏHALİ GƏLİRLƏRİNİN İNDEKS. 
LƏŞDİRİLMƏSİ – rəsmi qiymət in. 
deksləri əsasında əmtəə və xidmətlərin 

istehlak qiymətlərinin artırılması itə əla- 
qədar olaraq gəlirlərin mövcud səviyyəsi. 
nin yenidən hesablanması və dəyişilməsini 
tələb edən iqtisadiyyatın dövlət tənzim- 
lənməsi metodu, 

Əlgii. sistemində nəzərdə tutulmuş şərn- 
lər bunlardır: 1) indeksləşdirmə həddi, yəni 
daha sonra ona ehtiyac yaradacaq qiymət 
indeksinin kəmiyyəti, 2) indeksin və ya 
kompensasiyanın kəmiyyəti, yəni gəlirlərin 
artım faizi, ya da onlara mütləq əlavələr, 
3)qiymət indeksinin obyekti, yəni gəlir- 
lərin, yığımların bu və ya digər növləri, 
4) indeksləşdirmə dövrü (ay, kvartal, il), 
5) indeksləşmənin apırılma üsulu (pro- 
porsional, reqressiv və s.). 

ƏHALİ MİQRASİYASI - bir yerdən di- 
gərinə köçmə, uzunmüddətli, yaxud ömür- 

lük yaşayış yerlərini dəyişməsi ilə əlaqədar 
olaraq insanların inzibati-ərazi sərhəd. 

lərindən kənarlaşması, dövlət sərhədlərini 
keçdiyi hal beynəlxalq əhali miqrasiyası 
adlanır. Ayrı-ayrı ərazilərlə müqayisədə 
Ə.m--na əhali sayının artıb-azalmasının 
mühüm mənbəyi kimi baxılır. 20 əsrin son 
rübü - 21 əsrin ilk onilliyində Ə.m. nə: 
ticəsində ən inkişaf etmiş dövlətlərin hər 9- 
cu vətəndaşı miqranta çevrilmişdir. Әһа- 
linin ərazi üzrə bütün digər yerdəyişmələri 
arasında Ə.m.-nın seçilmə meyarları öl- 
kələr üzrə fərqləndirilir. Bu, iqtisadi-əmək: 
(iş yerinin, peşənin, iş karyerasının də- 
yişməsi), sosial-iqtisadi (həyat səviyyəsinin 
yüksəlməsi, ahıl yaşda daha əlverişli iq: 
limdə yaşama səyi), sosial-sağlamlıq (miq- 
rantın özünün, yaxud ailə üzvlərinin sağ- 

lamlığı ilə əlaqədar iqlimi dəyişmək, eko- 
lofi baxımdan daha əlverişli yerə köçmək: 

məcburiyyəti), demoqrafik (ailə qurmaq, 
ailə üzvlərinin birləşməsi) və s. müxtəlif so- 
bəblərdən yarana bilər. 

Ə.m. demoqrafiya, iqtisadiyyat, sosio- 
logiya, tarix, geologiya, mədəniyyətşü- 
naslıq, etnologiya kimi elmlərin tədqiqat 
obyektidir. Ə.m.-nın növləri yaşayış yer" 
lərinin dəyişilmə müddətindən (daimi, ya- 
xud müvəqqəti, geri dönən, yaxud dön: 

qın istiqamətindən asılı olaraq fərqlən- 
irilir. 4 

әт. və 20 əsrlərdə daha çox kənd yer- 

lisinin sayının artması ilə xarakterizə olu- 
nan Әли. ümumdünya tarixi proses olan 
urbanizasiyanın tərkib hissəsidir. 20 əsrdə: 
reflektor miqrasiya (hərbi, millətlərarası 
vəs, münaqişələr halı) üstünlük təşkil et- 
mişdir: 21 əsrdə mütəxəssislər uzunmüd- 
dətli, daha çox iqtisadi xarakterli səbəb- 
lərdən qaynaqlanan təkamüli miqrasiyanın 
genişlənəcəyini proqnozlaşdırırlar. 

Cəmiyyətdə mövcud olan ən müxtəlif: 
amillər (əhalinin həyat keyfiyyəti və səviy- 
yəsi, siyasi sistem, hüquqi mühit, sosial 
quruluş, demoqrafik və ekoloyi vəziyyət, 
dövlət siyasəti, ictimai və təbii kataklizm- 
lər) Ə.m--nın intensivliyinə və axınının 
istiqamətinə təsir göstərir. 19 əsrdə E.Ra- 
venştayn Ə.m--na dair iqtisadi amillərə 

əsas- lanan qanunlar formulə etmişdir. 
1950-60-cı illərdə təkmilləşdirilmiş miq- 
rasiya modelləri yaradılarkən Ravenştaynın 
metodlarından, demoqrafik indikatorlar 
nəzərə alınmaqla, istifadə olunmuş, 1960-cı 

illərdə beynəlxalq miqrasiya nəzəriyyəsi 
hazırlanmışdır. Bu nəzəriyyəyə əsasən 
yaşadıqları, həmçinin gedəcəkləri ehtimal 
olunan ölkədəki mövcud stimulların məc- 
musu insanların yaşayış yerini dəyişmə- 

lərinə təsir göstərir, 
Әлт,, xüsusilə onun immiqrasiya növü 

iki müxtəlif siyasi (biri iqtisadi və funk- 
sional problemlərə, digəri mədəniyyət, et- 
nik xüsusiyyətlər və ənənələrə əsaslanan) 
yanaşmanın kəsişmə nöqtəsində yer alan 
xüsusi ictimai hadisədir. 

İstənilən ölkədə miqrantların əksəriy- 
yətinin 16-24 yaşlarında gənc nəslin (in- 
kişaf etməkdə olan və orta inkişaf etmiş 
ölkələrdə), yaxud 30-40 yaşarası nəslin (ən 
inkişaf etmiş ölkələrdə) nümayəndəsi ol- 

duğundan hər hansı regiona güclü miqra- 
siya əhalinin yaş strukturunun, doğum, 
ölüm, nikah göstəricilərinin dəyişilməsinə 

təsir edir. 
1950-2000-ci illərdə inkişaf etmiş döv- 

lətlərdə Ə.m.-nn intensivləşməsi və tə- 
mərküzləşməsinə baxmayaraq, ümum- 
dünya “qeyri-vətəndaş”Lların sayında onla- 
rın payı digər dövlətlər ilə müqayisədə 
daha azdır (4896). İnkişaf etməkdə olan 
dövlətlərin yoxsul əhalisi çox aşağı ərazi 
mobilliyi (hərəkətetmə qabiliyyəti) ilə fərq- 
lənir, buradakı beynəlxalq miqrantların 

əksəriyyəti orta təbəqənin daha yüksək- 
statuslu (təhsil, gəlir, mədəni inkişaf səviy- 

iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi üzrə 
Ə.m-nin keçdiyi mərhələləri müəyyənləş- 
dirir. Bu ölkələrdə bazar münasibətlərinin 
inkişafı ilə əlaqədar əvvəlcə kənd əhalisi 
şəhərə, daha sonra əmək bazarı balansının 
pozulması nəticəsində şəhər əhalisi digər 
dövlətlərə miqrasiya edir. 

Əsrlərlə Ə.m. ayrı-ayrı regionların, 
dövlətlərin və bütün kontinentlərin əhali 
strukturuna təsir göstərmişdir. Xaricdə öz 
ölkələrinin iqtisadiyyatında mühüm rol oy- 
nayan (məs. Çindən kənarda yaşayan təqr. 
50 min. çinli) böyük həcmli birliklər (dias- 
porlar) meydana gəlmiş, transmiqrant an- 
layışı yaranmışdır. 

Dövlətin siyasi, qanunvericilik və digər 
qərarlarına uyğun olaraq, bu və ya digər 
növ Ə.m. intensivləşə bilər. Məs., 2000-ci 
illərin əvvəllərində Çində qəbul olunmuş 

kənd əhalisinin sərbəst yerdəyişməsinə dair 
qərarın nəticəsində kənd miqrasiyası kəskin 
artmış, kəndlərdə ümumi iqtisadi fəal əha- 
linin təqr. 2/3-si çalışmağa başlamışdır. 

Federativ dövlətlər ayrı-ayrı ərazilər 
üzrə immiqrasiyanı tənzimləyən qanun- 
vericilik əqdləri ilə (məs., ABŞ-da miq- 

rasiya qanunvericiliyi ştatlar, həmçinin yer- 
li özünüidarəetmə səviyyəsindədir) fərq- 
lənir. Bir çox dünya ölkələri vətəndaş- 
larının emiqrasiyası ilə bağlı xüsusi siyasət 

aparmır: BMT-nin məlumatlarına görə, 

inkişaf etmiş dövlətlərin yalnız 1496-i və 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin 2396-ində 
müvafiq siyasət mövcuddur. 
ƏHALİ SIXLIĞI NƏZƏRİYYƏSİ - 
bax Maltusçuluq. 
ƏHALİ STATİSTİKASI və ya de- 
moqrafik statistika - ölkə əha- 
lisinin, yaxud onun ayrı-ayrı qruplarının 
sayı, tərkibi, yerləşməsi və təkrar isteh- 
salına aid məlumatların toplanması, iş- 
lənməsi və təhlili zamanı statistik metodları 
tətbiq edən statistika sahəsi. Əhalinin sayı 
haqqında məlumatların cəmi, bəzən isə bu: 
məlumatların toplanması və işlənməsi üçün 
praktiki fəaliyyət də Ə.s.-naaid edilir. Ə.s.- 
nın işləyib hazırladığı metodlar statistika 
nəzəriyyəsinin müddəalarına əsaslanır. 
Əhalinin sayı, tərkibi və yerləşməsi haq- 
qında məlumatlar əhalinin siyahıyaalın- 
ması və seçmə müşahidələr yolu ilə 
toplanır. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının 

Д və qeydiyyatdan- 
çıxma zamanı doldurulan uçot talonları 
əhali miqrasiyasının miqyası və istiqaməti 
haqqında məlumat verir. Şəhərlərdə ev, 
kənd yerlərində isə təsərrüfat dəftərlərində 
əhalinin cari uçotu aparılır. Bütün bu mə- 
lumatlar əsasında doğum, ölüm, nikah, 
boşanma əmsalları hesablanır, ölüm sayı, 
ömrün uzunluğu və s.-ni xarakterizə edən 
demoqrafik cədvəllər tərtib olunur, ölkənin 
və yaayrı-ayrı regionların əhalisinin cari və 
perspektiv sayı, cinsi, yaş tərkibi göstərilir. 
ƏHALİNİN ƏMƏK FƏALLIĞI - canlı 
əmək fəaliyyətinin effektivliyinin artması- 
nın başlıca istiqamətlərindən biri. Ә.ә.Г. in- 
sanların əmək fəaliyyəti prosesində iqtisadi 
münasibətlərini (əməkqabiliyyətli əhalinin 
tam və səmərəli məşğulluğuna şərait ya- 
radan) əks etdirir. Ә.ә.Г. cəmiyyətin əmək 
potensialına olan iki aspekti aydınlaşdırır: 
əmək potensialından istifadə səviyyəsi, 

əhalinin əmək fəaliyyətinin keyfiyyətinin 
səviyyəsi. Ә.ә.Г. əhalinin yaş strukturu, 
sağlamlıq vəziyyəti, ixtisas, təhsil səviyyəsi 
və digər amillər vasitəsilə əvvəlcədən 
müəyyən edilir. Ümumilikdə əhalinin və ya 
ietimai təsərrüfatın müəyyən sosial-de- 
moqrafik qrupunun əmək fəaliyyətində 
iştirakının səviyyəsini xarakterizə edən 
müvafiq göstərici ilə Ə.ə.f.-nı ölçmək olar. 
Bu göstərici ictimai təsərrüfatda məşğul 
şəxslərin sayının əməkqabiliyyətli əhalinin 

və ya onun müəyyən bir qrupunun ümumi 
sayına olan nisbəti ilə hesablanır. Konkret 
sosial-demoqrafik qrupun əmək fəallığının 
həddini bu əhali qrupunun iş vaxtının ümu- 
mi yekun davamiyyətinin il ərzində işlənilə 
bilən iş vaxtının məcmu potensial (qanun- 

vericiliklə müəyyən edilmiş iş gününün 
uzadılması şəraitində maksimum mümkün 
hədd) fonduna olan nisbəti ilə də mü: 
etmək olar, Müəssisə və təşkilatlarda ç. 
şan Ә.ә.. elmi-texniki yaradıcılıq, ixti- 
raçılıq, səmərələşdirici, istehsalın idarə 

olunması və s.-də iştirakı kimi əlavə gös- 
təricilər ilə müəyyən edilir. Ə.ə.f. əmək re- 
surslarının istehsalı, bölüşdürülməsi, ye- 
nidən bölüşdürülməsi və istifadəsi məsə- 
lələrindən biridir. Ə.əif.-nın inkişafı və 
zənginləşməsi cəmiyyətin əmək poten- 
sialının xeyli artmasına şərait yaradır. 
ƏHALİNİN GƏLİRİNİN DİFEREN- 
SİASİYASI – bax Gəlirlərin diferensia- 

siyası, 

ƏHALİNİN HƏYAT KEYFİYYƏTİ - 
əhalinin iqtisadi, siyasi-sosial, etnik-milli, 
konfessional (dini), təbii-coğrafi amillərin 
qarşılıqlı təsirilə müəyyən olunan xüsu- 
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siyyətləri və təkrar istehsalının məcmu 
xarakteristikası. Ə.hik. əhalinin təkrar is- 
tehsalının həm kəmiyyətcə, yəni xüsusi 
demoqrafik göstəricilərlə (təkrar istehsal 
əmsalı, ölüm sayının xüsusi göstər 
körpələr və analar, əməkqabiliyyətli yaş- 
dakı əhalinin ölüm sayı), həm də sosial 

(təhsil, səhiyyə, ərazi və əmək mobilliyi 
və s,) səviyyəsini əks etdirən keyfiyyət 
xarakteristikası ilə müəyyənləşdirilir, Belə 

dəyərləndirmə sadə göstəricilər dəsti, ya- 
xud xüsusi aqreqasiya olunmuş göstəricilər 

ilə aparıla bilər. Lakin bu fenomenin 
у јә for- 

malaşdırmaq qeyri-mümkündür. Ә.һ.К. in- 
san amilinin iqtisadiyyata təsirinin müxtəlif 

formalarını üzə çıxaran mühüm mukro- 
iqtisadi meyardir. O, insan, insan qrrupu və: 
ya hər hansı birliyin fiziki, mental, sosial- 
mədəni inkişafını müəyyənləşdirən əlamət- 

vasi 
keyfiyyət göstəricilərini bütür 

ləri xarakterizə edir. 

Əhk, ilə əhalinin təkrar istehsalının 

səmərəliliyi anlayışları arasında (demo- 
da bu, doğum sayının azalması 

müşahidə edilərkən, ölüm sayının daha da 
azaldılması yolu ilə təbii artımın eyni 

səviyyədə saxlanması deməkdir) qarşılıqlı 
əlaqə vardır. Əhalinin təkrar istehsalı ho- 

meostazis (özünü təkrar istehsal edən): 

tt əla- 

qrafi 

sistem kimi onun mülüm keyfiy 
mətlərindən biridir. Ə.h.k.-nin əsasını 
lamlıq təşkil edir. Çünki saglamlığ 
şılaşması, yaxud pisləşməsi insan kapi- 

yax 

ralının digər parametrlərinin səmərəliliyi və 
intensivliyini ya artırır, ya da azaldır. Ölkə 
əhalisinin, sosial-professional və ya demo- 
qrafik qruplarının sağlamlığı sosial mü- 
hitdən, həmçinin əhaliyə məxsus bir sıra 
digər xüsusiyyətlərdən asılıdır. Daha az 
inkişaf etmiş ölkələrin əhalisi üzərində 

aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ailənin gəlir 
səviyyəsindən asılı olmayaraq təhsilli ana- 
ların uşaqları daha sağlam böyüyür. 

Əhk.-nin yüksəlməsi ölkənin sosial- 
iqtisadi tərəqqisinin göstəricisidir, o, yalnız 
iqtisadi artım və həyat səviyyəsinin yax- 
şılaşdırılması ilə deyil, həmçinin ailə və 
cəmiyyət vəsaitlərinin insan kapitalına çev- 

rilməsi sayəsində dəyişir. İnsan kapitalı 
nəzəriyyəsinə əsasən aparılan tədqiqatlar 
göstərir ki, 20 əsrin son 10 illiyində ABŞ 
ÜDM-in təqr. 109/-ni əhalisinin təhsilinə 
yönəltmişdir. 

Әлһҝ. başlıca xarakteristikaları sira- 
sında aqreqasiya olunan, yəni ölkənin so- 
sial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini və əhalinin 
bir sıra (doğulduqdan sonra gözlənilən ya- 
şama müddəti, əhalinin təhsil səviyyəsi, 

adambaşına düşən ÜDM-in həcmi və s.) 
xarakteristikalarını cəmləşdirən insan po- 
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tensialının inkişaf indeksi xüsusi yer tutur. 
iqtisadi, sosial, ekoloyi, elmi- 

texniki sistemlərin inkişaf səviyyəsi ilə 
birbaşa əlaqədə olan əyar səviyyəsilə ya- 
naşı, əhalinin yaş tərkibi, cinsə görə bölün- 
məsi, demoqrafik proseslərin adaptasiya 
imkanları vəs. kimi ictimai təkrar istehsalla 
birbaşa əlaqəsi olmayan demoqrafik xarak- 

teristikalar vasitəsilə müəyyənləşdirilir. 
Əlhk.-nin müxtəlif aspektləri və onun- 

la əlaqədar yaranan problemlər Qədim Yu- 
nanıstan və Çin də daxil olmaqla, insan 
cəmiyyətini daim düşündürmüşdür, 18-19 
əsrlərdə iqtisadçılar, filosof və sosioloqlar 
öz işlərində Ә.һ.К. anlayışından geniş is- 
tifadə edirdilər, 20 əsrdə o, demoqrafik 

optimum, insan kapitalı və Yevgeni nəzə- 
riyyələrinin yaranmasında artım həddinin 
qlobal modelləşdirilməsi üzrə Roma klu- 

bunun yaranmasında mühüm rol oynamış- 
dir, 21 əsrdə hər hansı dövlətin iqtisadiy- 
yatında innovasiya-informasiya imkanla- 
ni müəyyənləşdirən Ә.һ.К. özü də infor- 

masiya cəmiyyəti vasitəsilə sürətlə yük- 
вәһ, 

ƏHALİNİN QOCALMASI - əhali içə- 
risində yaşlı şəxslərin (60 və ya 65 yaşdan 
yuxarı) payının artması. Polşa demoqrafı 
E.Rossetin şkalasına görə, ölkə əhalisinin 

sayında 60 və daha yuxarı yaşlı şəxslərin 
payı 899-ə qədər olduqda — demoqrafik ca- 
vanlıq, 8-1096 – qocalmanın başlanğıcı, 
1296 və daha çox — demoqrafik qocalmadır. 
Bu pay uşaqların və yaşlıların sayının 
artmasına nisbətən yeniyetmələrin sayının 
ləng artması, yəni ya doğum sayının azal- 
ması və ya yaşlıların ölümünün əskilmə- 
sinə, ya da bu iki amilin birgə təsiri nə- 
ticəsində arta bilər. Demək, təkrarlanma 
xarakterinin uzunmüddətli dəyişməsi Ə.q.- 
nın səbəbidir. 19 əsrin 60-70-ci illərindən 
başlayaraq iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 
ölkələrin əksəriyyətində doğum sayının 
uzunmüddətli azalması üzündən əhali çox 
qocalmışdır: bu ölkələrdə 60 və daha yu- 
xarı yaşlı şəxslərin payı təqr. 1696 təşkil 
edir. Yaşlı insanların payı 5-693 olan öl- 
kələrdə əhali nisbətən cavandır. Ə.q.-na 

ayrı-ayrı yaş qruplarına müxtəlif dərəcədə 
təsir edən miqrasiya da səbəb ola bilər (bax 
Əhalinin miqrasiyası). Məs., gənclərin 
kənddən şəhərə miqrasiyası kənd əhalisinin 
qocalması ilə nəticələnir. Ə.q.-nın sosial- 
iqtisadi baxımdan yekunları, əsasən, əmək 
qabiliyyəti olan hər nəfərə düşən pensiya 
yaşlı şəxslərin sayının artması ilə əlaqə- 

dardır. 

ƏHALİNİN REAL GƏLİRİ – əhali- 
nin həyat səviyyəsinin ümumi göstəricisi. 
Ərg: göstəricisi cəmiyyət üzvlərinin əmə- 

viyyəsindən, xidmət tariflərindən, yığılan 
vergidən və s.-dən asılıdır, Əhalinin bütün 
pul və natural gəlirlərindən büdcəyə, (с. 
timai və Ҝоор. təşkilatlara ödəmələr, bütün 
növ pul yığımlarının artımı, həmçinin on. 
Yarın maddi vəsaitlərinin dəyərini üstələyən 
xidmətlərə çəkilən xərclər çıxarıldıqdan 
sonra qalan məbləğ əhalinin son hədd: 
lirləri fondunu formalaşdırır. Ə.r.g.-nin di- 

namikası müxtəlif dövr ərzində qiymətlərin 
nisbətində ifadə olunan əhalinin son hədd 
gəlirlərinin müqayisəsi vasitəsilə təyin 
edilir, 

ƏHALİNİN SİYAHIYAALINMASI - 
müəyyən olunmuş müddətlərdə ölkənin hər 
bir sakinini xarakterizə edən demoqrafik, 
iqtisadi və sosioloği məlumatların toplan- 
ması. Ə.s.-nin məqsədi əhalinin sayı, tər- 

kibi və yerləşməsi haqqında məcmu məlu- 
matların alınmasıdır. Bütün ölkə üçün eyni 
olan suallar siyahısına əsasən müəyyən- 
ləşdirilən bu məlumatlar demoqrafik (məs., 
cins, yaş, nikahda olma vəziyyəti və s.), 

iqtisadi (məs., məşğuliyyət, yaşayış vasitə- 
ləri mənbəyi və s.), etnik (milliyyəti, ana 
dili və s.) və digər cəhətləri (daha çox ailə- 
nin tərkibi haqqında məlumatlar) ehtiya 
edir. Xüsusi təlimat almış qeydiyyatçılar 
məlumatları sənədlərdən deyil, evlərə şəx- 
sən müraciət edərək (blanklar təqdim edə- 
rək və 5.), birbaşa sakinlərin özlərindən 
toplayırlar. Sorğu bir neçə gün ərzində 
aparılır, lakin məlumatlar müəyyən vaxt 
kəsiminə qədər toplanır: bu müddətdən 
əvvəl ölənlər və sonra doğulanlar nəzərə 
alınmır. Toplanmış məlumatlar yoxlanıl- 
dıqdan sonra kodlaşdırılır, kompüterlərə 
daxil edilir və orada hər bir kateqoriya 

(ərazi üzrə — rayon, kənd, şəhər, sosial və 
iqtisadi kateqoriyalar üzrə — yaş, cins, 
məşğulluq və s.) bölgüsü üzrə hesablanır. 
ƏHALİNİN TƏKRAR İSTEHSALI - 
dar mənada - əhalinin təbii artıb-azalması 
(doğum və ölüm) nəticəsində nəsillərin 
dəyişməsi, geniş mənada — əhalinin təbii 
artıb-azalması, miqrasiya, insanların bir 
sosial qrupdan digərinə keçməsi və s.-yə 
əsaslanan əhalinin daimi yenilənməsi pro: 
sesi, cəmiyyətin təkrar istehsalının əsas 
proseslərindən biri. 

Əli. bir çox təsadüfi, nadir hadisələri = 
doğum və ölümü özündə birləşdirən eh: 

edir, törəyib artmanın idarə olunmasının 
biol. mexanizmləri sosial mexanizmlər ilə 
əvəzlənir (fərdi səviyyədə doğum və ölüm 
biol. fenomen olaraq qalır, populyasiya sə- 
yiyyəsində doğum və ölüm sosial aspekt- 
lərə daxildir), dayanıqlı ictimai münasi- 
bətlər yaranır və Әл, sosial determinist 
prosesə çevrilir. 

Əti, erqodik prosesdir. Əvvəlki yaş 
strukturlarının növbəti yaş strukturlarına 

təsiri tədricən zəifləyir, bəzi ilkin hallardan 
kənarlaşan müasir yaş strukturu getdikcə 
özündən əvvəlki strukturdan daha az və 
doğum sayının ekzogen funksiyalarından 
daha çox asılı vəziyyətə düşür. Bu xü- 
susiyyət böyük praktiki əhəmiyyətə ma- 
likdir, belə ki, demoqrafik hadisələrin 
amortizasiyasına, yəni əhalinin həyatında 
baş verən və onun yaş piramidasına güclü 
təsir göstərən faciəli hadisələrin nəticələ- 
rinin avtomatik aradan qaldırılmasına sə- 
bəb olur, 

Sosial determinasiya prosesi olan Ə,L.i, 
öz inkişafında cəmiyyətin sosial-iqtisadi 
mkişafı ilə bir sıra əlaqəli mərhələlərdən 

keçir. Ə.ti.-nın һәг bir böyük tarixi mər- 
hələsinin özünəməxsus demoqrafik müna- 
sibətləri, bu münasibətlər ilə adekvatlıq 
təşkil edən demoqrafik anlayış və davranış 
normalarını özündə birləşdirən demoqrafik 
proseslərin determinasiyasının sosial me- 
xanizmləri var. Ә1..-пип üzünmüddətli 
dayanıqlılığını saxlayan bu keyfiyyət xü- 
susiyyətlərinin birləşməsi onun tarixi 
tipləri. anlayışının yaranması və bəşər 
cəmiyyətinin demoqrafik tarixinə bu tip- 
lərin növbələşməsi kimi baxılması ilə nə- 

ücələnmişdir, Demoqrafik inkişaf uzun- 
müddətli təkamül və qismən qısa key- 
fiyyət irəliləyişi dövrlərindən (demoqrafik 
keçid, yaxud demoqrafik inqilab dövrləri) 
ibarətdir. Hazırda, bəşər cəmiyyəti 18 

əsrin sonunda Qərbi Avropada başlayan 
və tədricən bütün dünyada yayılan ənənəvi 
ƏlLi.-ından müasir tipə keçid prosesin- 
dədir. Yeni tipin səmərəliliyinin digər 
xarakteristikası bu тејитил dayanıqlılığı, 
onun zaman üzrə dəyişilməsinin tezliyi və 
miqyasıdır. 

бә 

Banqladeş, Meksika, Vyetnam, Misir, Tür- 
kiyə, İran və 5.) sayı azalmışdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə və ümumilikdə 
planetdə əhali artımının azalması demoqra- 
fik partlayış ilə şərtlənən iqtisadi, sosial və 
ekoloyi problemlərin yüngülləşməsinə gə- 
tirəcək, Lakin dünya ölkələri və region- 
larının demoqrafik inkişafının qeyri-bəra- 
bərliyi və sinxronluğunun pozulması in- 
kişaf etməkdə olan dünyanın əhalisinin 
sürətli artması şəraitində eyni proseslərin 
nəticəsində inkişaf etmiş, əsasən, Ə.t.i.-nın 
müasir tipinə keçən ölkələrdə depopul- 
yasiya (əhalinin degenerasiyası) prosesi 
başlayır. Bu zaman, nəsillərin sadə əvəz- 

lənməsini təmin etməyən təkrar istehsal 
reyimləri üstünlük qazanır, bu da öz növ- 
bəsində gələcəkdə əhalinin mənfi təbii ar- 
tim göstəricilərinin yaranmasına gətirəcək. 
ƏHATƏLƏMƏ İNDEKSİ – fond in- 
deksi: müəyyən əməliyyat günü ərzində 
məzənnəsi yüksələn, yaxud enən qiymətli 
kağızların sayının əməliyyatlarda iştirak 
edən emissiyaların sayına bölünməsi yolu 
ilə hesablanır. 
ƏHD SANDIĞI - iudaizmdə yəhudilərin 
müqəddəs saydığı əmanətlərin — on əmrin 
yazıldığı və Allahın Sina dağında Musaya 
verdiyi lövhələrin saxlandığı sandıq. Qu- 
randa “tabut” adı ilə verilmişdir (2:248). 
Ayəyə görə, Ə.s.-nın içində “səkinə” (mə- 
nəvi bir qüvvə), həmçinin Musa və Harun 

nəslindən qalan bəzi əşyalar (Musanın 

əsası, Tövrat lövhələri, qüdrət halvası və s.) 
olmuşdur. Əhdi-ətiqdə Ə.s, “Şəhadət san- 

dığı", “Allahın sandığı” da adlandırılır. 

“Çıxış” kitabına görə, Ә.5. Allahın də- 
qiq göstərişləri əsasında əbrişim (akasiya) 

“iki arşın yarım” uz.-nda (təqr, 
125 sm), “birarşın yarım” enində və hünd.- 
niə (təqr. 75 sm), içi və üzəri qızılla örtül- 
müşdü. Ə.s.-nın künclərindəki qızıl hal- 

qalara keçirilmiş və onu daşımaq üçün 
nəzərdə tutulmuş qızılla örtülü şüvüllər də 
eyni ağacdan düzəldilmişdi. Ə.s.-nın qızıl- 
dan olan qapağının üstündə qanadları yu- 
xarıya doğru açılmış iki mələk fiquru 
yerləşirdi. 

Əs, Allahın İsrail xalqı ilə bərabər 
olmasının nişanəsi idi. Yəhudilərin Misir- 
dən çıxışı dövründə Ә.5. səyyar çadır 
məbədin xüsusi yerində saxlanılırdı. Kə- 
nana gedərkən uzun səyahət boyunca Ә.5.- 
nı Qohat nəslindən olan levililər daşıyır- 

о 
lər bu məbədi е.ә. 586 ildə dağı- 

dündan sonra Əs, itmişdir. 
ƏHDİ BAĞDADİ (7-7) - 16 əsr Azərb, 
filoloqu, şair. Lirik şeirlər müəllifi kimi 
tanınmışdır. M. Füzulinin müasiri olmuş, 
onun oğlu, şair Fəzli ilə dostluq etmişdir. 
Ə.B-nin Azərb. dilində yazdığı “Gülşəni- 
şüəra” ("Şairlər gülşəni”: 1563) təzkirə- 
sində 16 əsrdə Bağdadda yaşayıb-yaradan 
bir çox Azərb. şairinin həyatı və əsərləri 
haqqında qiymətli məlumat verilmişdir. 
Əsərin əlyazması Sankt-Peterburq Un-tinin 
kitabxanasında saxlanılır. 
04: Araslı Н. Böyük Azərhaycan şairi Fü- 

zuli.B., 1958: Quluzadə M.Fünilinin lirikası. B., 
1965, 
ƏHDİ-CƏDİD - bax Bibliya, 
ƏHDİ-ƏTİQ - bax Bi?liya, 
ƏHDNAMƏ (“43ҹ=) – orta əsrlər mü- 
səlman Şərqində hökmdarın göstərişilə 

tərtib olunan, hər hansı xarici dövlət, 
zümrə, yaxud ayrıca şəxsin hüququnu təs- 
diqləyən sənəd. Xilafət dövründə Ə.-lərin 
məzmunu müxtəlif vəzifələrə təyinat, yazılı 

əmr və təlimatlar, ayrı-ayrı şəxslərə və ya 

qruplara verilən hüquq və imtiyazlardan, 
xarici dövlətlərlə razılaşmalardan ibarət idi, 

İslam tarixində ilk təyinat məzmunlu Ə. 
Əbu Bəkrin Ömər ibn Xəttabı: özündən 

sonra xəlifə təyin etməsi barədə Osman ibn 
Әнапа yazdırdığı Ə.-dir. Əmr və təlimat 
xarakterli ilk Ə.-lərdən biri kimi Məhəm- 
məd peyğəmbərin Yəmən valisinə göndər- 
diyi Ə.-ni göstərmək olar. Xilafət tərki- 

bində yaşayan əyli-kitab üçün Ə.-lər pey- 
ğəmbərin dövründə 630 ildən sonra ve- 
rilməyə başlanmışdır. Raşidi xəlifələr döv- 
ründə Suriya, Fələstin, Misir, Azərbaycan, 
İran vəs, ölkələrin əhalisi üçün çoxlu Ə.-lər 
imzalanmışdır. 

ƏHƏDBƏYLİ - |гапп Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Gərmi böl- 
gəsinin Qalabərzənd kəndistanında, Gərmi 

qəs.-ndən 15 km şm:-da yerləşir. 
ƏHƏDBƏYLİ - İranın Ərdəbil ostanındı: 
kənd, Meşkin şəhristanının Mərkəzi böl- 

gəsinin Qərbi Meşkin kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 9 km c.-q.-də yerləşir 
ƏHƏDOV Elşad Saday oğlu (4.3.1968, 
Masallı r-nunun Təzə Alvadı k. — 11.12. 
1993, orada) — Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı 
(16.9.1994, ölümündən sonra). C.Naxçı- 
vanski ad. Hərbi liseydə, Ukraynanın 
Kamenets-Podolsk Ali komandirlər mək- 
təbində təhsil almışdır. 1989 ildə Volqo- 
qrad hərbi hissələrindən birinə rota ko- 
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ƏHƏDOV: 

mandiri təyin edil- 
mişdir. Azərb. qa- 
yıtdıqdan sonra Ə. 
əvvəlcə Bakının 
Güzdək qəs.-ndə, 
sonra Lənkəran r- 
nunda rota ko- 
mandiri olmuşdur. 

Erməni işğal- 
çılarının hücumu 
zamanı Füzuli, Aşağı Veysəlli, Şişqaya və. 
digər döyüş bölgələrində düşmənə mü- 
qavimət göstərmiş, Ağdaş yüksəkliyi uğ- 
nunda gedən döyüşdə həlak olmuşdur. 
"Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif 

edilmişdir (14.12. 1993, ölümündən sonra). 

Təzə Alvadı k.-ndə orta məktəb və park Ә.- 
un adını daşıyır, 
ƏHƏDOV Əldər Baba oğlu (1881, Masallı 

r-nunun Musaküçə k. — 16.6.1972, həmin 
k--də) - Sosialist ——— 

Əməyi Qəhrəmanı 
(1950). Bakıda fəh- 
ləlik etmiş (1903. 
18), Masallı r-nun- 
da müxtəlif əmək 

sahələrində çalış. 
mışdır (1920-40), 

1940-58 illərdə 

Çapayev ad. k-zun 
sədri olmuşdur. 
ƏHƏDZADƏ Elxan Yəhya oğlu (30.1 
1948, Bakı -8.10.2010, Bakı) — Azərb. mü- 
ğənnisi, Azərb. Resp. xalq artisti (2006). 

Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmiş. 

dir (1976). 1970 
95 illərdə Azərb, 

Dövlət Rus Dram 

Teatrı, Azərb. Döv- 

lət Mahnı Teatri və 

Kome- | 
diya Teatrında fəa: 

liyyət 

Musiqili 

göstərmiş 

və yaddaqalan ob. 
razlar yaratmışdır 
Danil (“Şən dul qa- 
din”, F.Leqar), Sirano (“Çılğın qasko- 
niyalı”, ( n (“Yolay- 
nit”, R.Hacıyev), Don Kixot ("Lamançlı 
adam”, МА), Knyaz Orlovski (“Yarasa”, 
İ.Ştrsus) və s. 1996 ildən Azərb. Dövlət 
Akademik Opera və Balet Teatrının solisti 
olmuşdur. Rolları: Süleyman, Ni 
xan ("Arşın mal alan”, “ 
"Koroğlu", Ü.Hacıbəyli), Q: 
R.Mustafayev), Riqoletto (“Riqoletto", 

C.Verdi) və s, Kinofilmlərdə çəkilmişdir. 
Gizir (“Çətirimiz buludlar”, 1976), Ramiz 
(“Üzü küləyə”, 1977) və s. Estrada mü- 
əmisi kimi də tanınmışdır. 
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ƏHƏK - İranın Zəncan ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Əbhərrüd bölgəsinin 
Ətraf kəndistanında, Əbhərrud qas.-ndən: 
6 Ҝт з-дә yerləşir. 
ƏHƏMƏNİLƏR, Haxamanişilər — 
Qədim İran dövləti hökmdarları sülaləsi 
(e.ə, 558-330). Əsasını fars tayfaları itti- 
faqının başçısı Əhəmən (qədim far. Haxa- 
maniş) qoymuşdur, Nümayəndələri: II Bö- 

yük Kir (e.ə. 558-530), II Kambis |е.ә. 
530-522), 1 Dara (е.ә. 522-486), 1 Kserks 
İe.ə. 486-465), 1 Artakserks Fe.ə, 465-424), 
ИП Kserks (е.ә. 424), Soqdian və ya Se- 
kudian (с.ә. 424-423), П Dara (с.ә. 423- 
404), П Artakserks (е.ә. 404-358), 11 
Artakserks (е.ә. 358-338), Arses (е.ә. 338- 
336), 111 Dara (е.ә. 336-330). Fars və 
Anşan (Şimali Elam) hökmdarı II Böyük 
Kir Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin əksə- 

riyyətini işğal edib güclü imperiya yarat- 
mışdı, Makedoniyalı İsgəndər Ə. sülaləsinə 
son qoymuşdur. 
ƏHƏMƏNİLƏR DÖVLƏTİ, Əhəmə- 

nilər imperiyası - Əhəmənilər sü- 
laləsindən olan fars hökmdarlarının ya- 
ratdığı, с.ә, 6-4 əsrlərdə mövcud olmuş 
dövlət. Banisi İranın indiki Fars əyalətinin 

ərazisində yaşamış fars tayfalarının hökm- 
darı II Kir idi. II Kir Mada (Midiya) 
hökmdarı Astiaqın vassalı olmuş, lakin e.ə. 
553 ildə ona qarşı üsyan etmiş və с.ә. 550 
ildə bu ölkəni tutmuşdur. Növbəti ildə 

farslar Elamın qədim paytaxtı Suzu fəth 
etmiş, 3 ildən sonra isə Kiçik Asiyanın vil.- 
lərini, o cümlədən Lidiya çarlığını ələ 
keçirmişdilər. E.ə. 545-539 illərdə farslar 

Şərqi İran və Orta Asiya ölkələrini zəbt 
etmişdilər. Е 39 ildə Babilistan, onun 

ardınca Suriya, Fələstin və Finikiya işğal 
olunmuşdu: Kirin oğlu П Kambizin döv- 

ründə Misir, Liviya və Nubiyanın bir 
hissəsi ələ keçirilmişdi. E.ə. 519-512 il- 

lərdə 1 Daranın hakimiyyəti zamanı Egey 
dənizi adaları, Frakiya, Makedoniya və 
Hindistanın şm.-q. hissəsi işğal edilmişdi. 
Beləliklə, е.ә. 6 əsrin sonunda Ə.d.-nin 

sərhədləri ş.-də Orta Asiya və Hind ça- 
yından q.-də Egey və Aralıq dənizinə qə- 
dər, şm.-da Anadolu yaylasından c.-da 
Nubiyaya qədər uzanırdı. Tabe edilmiş 
ölkələrin əhalisi fars hakimiyyətinə qarşı 
dəfələrlə üsyan qaldırmışdılar. 522 ildə baş 
vermiş ən böyük üsyan Orta Asiyadan 
Misirə qədər Ə.d.-nin bütün vil.-lərini 
bürümüş və bir ildən artıq davam etmişdir. 
Е.ә. 5 əsrin əvvəllərində farslar yunanlarla 
müharibədə bir sıra ağır məğlubiyyətə 
uğradılar. Yarım asr davam edən Уипал-- 
İran müharibələri (e.ə. 500-449) Ə.d.-nin 
zəifləməsinə səbəb oldu. Buna baxma- 

olmuş dövlət bir neçə il müharil 
Makedoniyalı İsgəndərin ordusu 
süquta uğradıldı (е.ә. 330). 

Qədim farslar və tabeliyində olan xalq. 
lar Yaxın və Опа Şərqin sonraki qədi: 
orta əsr dövlətlərində bir çox yüzilliklər 
ərzində istifadə olunan inzibati və ictimai 
in-tlar yaratmışdılar. Ə.d.-nə müxtəlif icti. 

mi quruluşda yaşayan xalqlar, iqtisdi 
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrlə (Мы 
Finikiya, Babilistan, Elam və Kiçik Asiya) 
yanaşı, geridə qalmış Balkan vil.-ləri, bə. 
dəvi ərəblər, skiflər və qəbilə cəmiyyətinin 
dağılması mərhələsində olan digər tayfalar 
daxil idi. İmperiyada müxtəlif hüquq sis- 
temləri və ictimai in-tlar fəaliyyət gös, 
tərirdi. Lakin fars idarəçiliyi müxtəlif ic. 
timai in-tlar və iqtisadi ukladlar konqlo- 
meratınin idarə edilməsi üçün sabit aparar 
yarada bilmişdi. Təqr. e.ə. 519 ildə 1 Dara 
Ə.d-ni 20 inzibati dairəyə (satrlığa) 
bölmüşdü. Bir sıra hallarda onların sər- 
hədləri imperiyanın tərkibində olan döy- 
lətlərin (məs., Misir) əvvəlki sərhədləri ilə 
üst-üstə düşürdü. Satraplıqların başçısı vil, 
idarəsinə rəhbərlik, məhkəmə hakimiy- 
yətinə, vergilərin yığılmasına və asayişin 

təmin olunmasına nəzarət edən canişinlər 
idi ("satrap” sözünün hərfi mənası "şah- 
фи qoruyucusu” deməkdir). Satraplıqlar 
becərilən torpaqların sahəsindən və mün- 
bitliyindən asılı olaraq, qəti şəkildə müəy- 
yənləşdirilmiş pul və natural vergiləri 
ödəməli idi. İran hakimiyyəti Kiçik Asi- 
yanın Finikiya və yunan şəhərlərinə mux- 
tariyyət vermiş, bəzi ölkələrdə (Kiprdə, 
Finikiyada, Kilikiyada və s,) isə yerli 

sülalələrin, həmçinin ərəblərin, kolxların, 
sakların və bir sıra digər tayfa başçılarının 
daxili hakimiyyətini saxlamışdı. 

polla yanaşı, Əhəmənilər: 
tananı və Suzu (imperiyanı 
taxtı, burada dövlət idarəçi 

aparatı yerləşirdi) da paytaxt seçmişdilər. 
Bütün imperiyada dövlətin dəftərxana 
işləri arami dilində aparılırdı. Bundan 
başqa, rəsmi sənədlər yerli dillərdə də 
tərtib edilirdi, Məs., Misirdə idarə işləri 
arami və son Misir dilində aparılırdı, Per- 
sepolda isə həmçinin Elam dilindən is- 
tifadə olunurdu. 

Bütün imperiya üçün qızıl darikə əsas- 
lanan vahid pul sisteminin tətbiqi də 1 Da- 
ranın islahatlarına aid idi. Adi mübadilə 
vasitəsi kimi 1/20 darikə bərabər olan 

gümüş şekeldən (çəkisi 5,6 q) istifadə olu- 
nurdu, 

Süvari və piyada qoşunu əsasən farslar 
və madalılardan komplektləşdirilirdi. Lakin 

iri hərbi yürüşlər zamanı Əhəmənilərə tabe: 
olan bütün xalqlar müəyyən sayda döyüşçü 
göndərməli idilər. Dəniz müharibələri fi- 
nikiyalıların və Egey dənizi adaları sakin- 
lərinin köməyilə aparılırdı. Fəth edilmiş 
ölkələrdə üsyanları yatırtmaq üçün qoşun 
yerləşdirilmişdi. 

Əhəmənilər dövründə bir çox ziqiymət 
incəsənət əsəri və möhtəşəm memarlıq 
nümunələri yaradılmışdır. Digər xalqların 
mədəniyyət ənənələrinin əhəmiyyətli də- 
rəcədə təsirinə baxmayaraq, qədim fars 
incəsənətinə daxili vəhdət və oriyinallıq, 
həmçinin ayrı-ayrı əşyaların təsvirində 
virtuozluq xasdır. Adətən bunlar metal 
camlar və vazalar, daşdan yonulmuş qə- 
dəhlər, fil sümüyündən ritonlar, zərgərlik 
məmulatları, lazuritdən heykəltəraşlıq əsər- 
lərindən ibarət idi. Şahları, qəhrəmanları, 
döyüşçüləri, həmçinin əfsanəvi varlıqları 
təsvir edən, əqiq, xalsedon və yəşəmdən 
oyulmuş silindrik möhürlər xüsusi maraq 
doğurur. İran memarlığının ən möhtəşəm 
abidələri Pasarqad və Persepolda olan sa- 
raylardır, Pasarqaddakı saraylar hündür 
terras üzərində parkların və bağların ara- 
sında inşa edilmiş və açıq rəngli qumdaşı 
ilə üzlənmişdir. Möhkəm müdifiəli Perse- 
pol qalasına 110 pilləli enli pilləkən apa- 
nırdı, Möhtəşəm sarayın portikləri olan 
böyük zalı (sah. 3600 m?) var idi. Onun 
tavanını 72 1псә daş sütun (hünd. 20 m-dən 
çox) saxlayırdı. Zal böyük dövlət tədbirləri 
üçün istifadə edilirdi. Zala saray adamla- 
rını, şahın şəxsi qvardiyasını, süvari dəstəni 
və döyüş arabalarını təsvir edən relyeflərlə 

Əhəmənilər imperiyası. Е.ә. 6-4 əsrlər, 

bəzədilmiş iki pilləkən aparırdı. Pilləkənin 
bir tərəfində imperiyanın tərkibində olan 33 
xalqın nümayəndələrinin şaha hədiyyə və. 
vergilər gətirməsi mərasimi həkk olunmuş- 
dür, 

Azərb. iki əsrdən çox Ə.d--nin tərki- 
bində olmuşdur. Onun ərazisi X, XI, XIV 
və XVIII satraplıqlara daxil edilmişdi. Bu 
satraplıqlarda yaşamış tayfalar Əhəmə- 
nilərə bac verirdilər, O zaman Azərb. 
ərazisində albanlar, asaqartilər, kadusilər, 
kaspilər, utilər, müklər, mantiyenlər, mard- 
lar (amardlar), madalılar, skiflər (ortokori- 
bantilər, saklar, sakesinlər) və b. tayfalar 

məskunlaşmışdılar. Bu tayfaların hamısı 
illik bacdan başqa mühuribə zamanı Əhə- 
məni ordusuna silahlı dəstələr də göndə- 
rirdilər. Madalılar, asaqartilər, kaspilər, 
mardlar, mantiyenlər, müklər, skiflər və 
utilər e.ə. 480 ildə Əhəməni sahı 1 Kserksin 
Yunanıstanı yürüşündə iştirak etmişlər. 

Qavqamsla vuruşmasında (е.ә. 331) At- 
ropatın başçılığı ilə madalılar, kadusilər, 
albanlar və sakesinlər döyüşmüşlər. Azərb. 
ərazisində Əhəmənilərin ağalığına qarşı 
dəfələrlə üsyanlar baş vermişdi. Bunlardan 

maq Qaumatanın çevrilişini (e.ə, 522), 
Fravartişin və Çissantaxmanın üsyanlarını 
(e.ə. 521) qeyd etmək olar (ətraflı məlumat 
üçün bax “//zərbaycan ” cildinə). 

ƏHƏN - Azərb. Resp. İsmayıllı r-nunda 
kənd, Әһәп ə,d.-nin (Əhən, Duvaryan, 
Ximran, Qoydan k.-ləri daxildir) mərkəzi. 
R-n mərkəzindən 24 Хтн şm.-ş.-də, Niyal- 
dağ silsiləsinin (Böyük Qafqaz) ətəyində, 
Lahıc çökəkliyindədir. Əh. 595 (2015): 

— ƏHƏNG 

heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur. 
Ümumi orta məktəb, kitabxana var, 
ƏHƏNG - əhəngdaşı, tabaşir və s, karbo- 
natlı süxurların yandırılması və sonraki 
emalı nəticəsində alınan muterial. Tərkibi, 
əsasən, kalsium-oksiddən (Ca0), eləcə də 
maqnezium, dəmir, silisium və s. oksid- 
lərinin az miqdarda qarışığından ibarətdir, 

SönməmiŞ Ə. xırda parçalar şəklində 
və ya narınlaşdırılmış (ovuntu kimi) olur 
Saf Ə, ağ rəngdədir, suda аг həll olur, 
temp-r yüksəldikcə, həllolma qabiliyyəti 
azalır. Sıxlığı 3400 kq/m.-dir. Su ilə bir- 
ləşdikdə sönmüş Ə. - Са(ОН), əmələ 

gəlir. Ə.-in suda məhluluna əhəng suyu 
deyilir. O, qələvi xassəlidir. Ə. ən qədim 
yapışdırıcı materiallardan biri olub, era- 
mizdan 3 min il əvvəl tikintidə istifadə 
edilmişdir. 

Ə.-in istehsalı xammalın çıxarılması, 
onun yandırılması və üyüdülməsi əməliy- 
yatlarından ibarətdir. Yandırılma fırlanan 

və şaxtalı sobalarda 1000-1200"C-də diok- 
sid karbonu tam itənədək aparılır, yanma 
zamanı 1 iç karbonat kalsium üçün 1780 
kC istilik udulur, Tərkibindəki maqnezium- 
oksidin miqdarından asılı olaraq Ə. az 
maqnezium-oksidli (tərkibində 596-dən az 
Mgö var), maqnezium-oksidli ( 
Mg) və dolomitli (20–4096 МеО) adlanır. 
Ə. söndürülmə zamanı yaranan temp-rdan 
asılı olaraq aşağı ekzotermik (temp-r 70”C- 
dənaz olur) və yüksək ekzotermik (temp-r 
70”C-dən yuxarı) Ә.-ә, sönmə tezliyinə 
görə tez (8 dəq.-dək), orta (8-25 dəq.) və 
yavaş (25 dəq.-dən çox) sönən Ə--ə ayrılır. 
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ƏHƏNG SUYU 

Adi (və ya hava Ə--i) və hidravlik Ə. növləri geniş yayılmışdır. Təmiz Ə. ağ və 
növləri var. Adi Ə. (havada bərkiyir və ya açıq-boz rənglidir. Müxtəlif qatışıqlar 
davamlılığını saxlayır) tərkibində ən çoxu Ə--nı açıq-sarı, sarı, qonur, qırmızı, tünd- 
60/-ə qədər gil olan əhəngdaşıdan alınır. boz, qara rənglərə boyayır. Üzvi (ü: 
Ondan tikintidə istifadə edilən yapışdırıcı qalıqların toplanmasından: məs., qabıq Ə., 
məhlullar, aşağımarkalı betonlar, six və rif Ə,), hemogen (məhlullardan kalsitin 
özəkli silikat (avtoklay) məmülatları, qa- çökməsindən) və qırıntı (daha qədim Ə.- 
rışıq yapışdırıcı materiallar (əhəng-posa, arın parçalanma məhsulları olan qırıntı- 
pussolan sementləri) və s, istehsalında ların toplanmasından) mənşəli olur. Ə.-nın 

də olunur. Hidravlik Ə. tərki- quruluşundan onun xüsusiyyətləri, 
bində 6-259/ gil olan əhəngdaşını 900- xüsusən də məsaməlilik və sıxlıq asılıdır. 
1100 dirdiqda əmələ gəlir və adi Məsaməlilik 4099-i keçə bilər (yazı tabaşiri, 
Ә.-ә nisbətən çox möhkəm, lakin az plas- travertin). Sıxlıq 1550 kq/mi-dən (yüksək- 
tik olması ilə fərqlənir. Havada quruduqdan məsaməli travertinlər) 2800 kq/in3-ə qədər- 
sonra o, suda uzun müddət möhkəmliyini dir (mikrokristallik Ә.-аг), Metamorfiz- 

itirmir. Tikintidə həm adi Ə. kimi, həm də ləşərkən mərmərə çevrilir. Ə.-ların ək- 
suyun: təsirinə məruz qalan obyektlərin səriyyəti dayaz dəniz hövzələrində, nadir 
tikilməsində, aşağımarkalı yüngül və ağır hallarda isə qurudakı su hövzələrində üzvi 
betonların, Ә. məhlulunun, qarışıq se- qalıqların toplanmasından əmələ gəlir, Bir 
mentlərin hazırlanmasında işlədilir. Hid- yüz metr, bəzən 1000 ın qalınlıqda 
ravlik Ə, hidravlik (əsasi) modulla (ƏM) laylar əmələ gətirir. Yüksəkməsaməliliyi 
xarakterizə edilir. ƏM kalsium-oksidin sayəsində Ə, neft, yanar qaz, qrunt suları 
miqdarının (53-lə) Si, Al və Fe oksidlərinin üçün kollektor rolunu oynayır. Ə.-dan qara 
ümumi miqdarı (96-Јә) nisbətinə bərabərdir. metallurgiyada (flüs kimi), tikintidə (divar 

ƏM-in ədədi qiyməti 1,7-9 sərhədində materialı kimi, portland-sement hazırlan- 
dəyişir. Ə.-dən kimya sənayesi (xlorlu Ә., masında), kimya (soda, mineral gübrələr is- 
soda və 5. hazırlanmasında), metallurgiya, tehsalında və 5.), yeyinti (şəkərbişirmədə 

r sənayesi, kit çuğundur şirəsinin təmizlənməsində), şüşə, 
sahələrdə istifadə olunur. poliqrafiya sənayesində, yol işlərində və s. 
ƏHƏNG SUYU - bax Zalsium hidmksid, istifadə edilir. Azərb.-da yataqları (əsasən, 
ƏHƏNG TUFU, travertin - iriməsa- Abşeronda, Ağdam, Tovuz və s: r-nlarda) 
məli yüngül əhəngdaşı. İsti, yaxud soyuq var. 

da kalsitim-karbonatın çökməsi yolu 
iləəmələ gəlir. Adətən özündə fauna və flora 

kağız sənayesi və s 

34: Карбонатныс породы. М. 1970-1971.7, 
1-2: Кузнепон Bİ. Природиме резервјары 

qalıqlarının izlərini daşıyır, Rəngi ağ, açıq- нефти н газа карбонатных отложенин. М,, 1992 
ƏHƏNGLİ GÜBRƏLƏR - bax Torpağın 
əhəngləşdirilməsi. 

bozdur. Xirdadənəli strukturu 
hiğı 1550-2600 kq/mi-dir. Məsaməli 

4076-ədək çatır. Üzlük və dekorativ daş kimi, 
nt və əhəng hazırlanmasında flüs kimi 

fadə olunur. Yataqları Rusiy 
Vzərbaycan (Nax. MR, Kəlb: 

sırı, qonut 

га, Ukrayna, 

ər), Taci- 
kistan, İtaliya, Ermənistan və s. yerlərdədir. 
Romada Kolizey və müq. Pyotr kilsəsi Sabini 
d-nindan (Romadan şm.-ş.-də) çıxarılan açıq- 
вал rəngli Əz. ilə tikilmişdir. 
ƏHƏNGÇİ, Ağakiçik - İrəvan xan- 
lığının Talin mahalında (9.9.1930 ildən 
Talin r-nu), Masdərə çayının kənarında 
üzərb.-ların yaşadığı kənd, 19 əsrin ortala- 
nında kəndə az sayda İran və Türkiyədən 

mənilər də yerləşdirilmişdir. 1918 
ildə kənd erməni təcavüzünə məruz qal- 
miş, əhalisi qovulmuş, burada Türkiyənin 
Sasun və Taron vil.-lərindən köçürülmüş 

ermənilər məskunlaşmışdır. 25.1.1978 ildə 
kənd Zovasar adlandırılmışdır. 
ƏHƏNGDAŞI - əsasən kalsitdən və ya 
araqonitdən ibarət çökmə süxur. Təmiz Ə. 
(95-10096 CaCO)), gilli Ә. (mergel), qum- 
lu Ə, silisiumlu Ə., dolomitli Ə, və s 
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ƏHƏNGLİ SÜNGƏRLƏR (Caleana, 
yaxud Calcispongiae) — süngərlər sinfi 
Skeleti kalsitim-karbonatlı: üç-dördşüali və 

biroxlu iynələrdən əmələ gəlmişdir. Bədəni 
çox vaxt çəlləkşəkilli, yaxud boruşəkillidir. 
3tip kanal sisteminə malik yeganə süngər. 
lərdir. Tək, yaxud koloniya şəklində ya. 
şayan kiçik, hünd. 7 sm-ədək olan 
nizmlərdir. Mülayim qurşaq dənizlərində, 
xüsusilə dayazlıqlarda 100-dən artıq növü 
məlumdur, Ən qədim tapıntıları Perm döy. 
rünə aid skeleti bir-birinə yapışmış Ə.s.-dir, 
Tabaşirdə daha çox inkişaf etmişdir. 
ƏHƏR - İranın Şərqi Azərbaycan osta, 
nında şəhər, Əhər şəhristanının inz.m. Əh, 
97 min (2006). Əhər çayının (Qarasu ça- 

yının sol qolu: Araz hövzəsi) sahilində, 
Təbriz ş.-ndən 95 Хән şm.-ş.-də, dağ әрә. 
yindədir. 

Ə, Azərb.-ın qədim şəhərlərindəndir, 7 
əsrin ortalarında Ə--i ərəblər işğal etmişdi. 
Babək hərəkatı Ə.--in daxil olduğu € haradağ 

mahalında baslamışdı. Xilafət parçalan- 
diqdan sonra Ə, müəyyən dövrlərdə Sa- 
cilər, Salarilər və Rəvvadilər dövlətlərinin 
tərkibində olmuşdur. Ə.-i 11 əsrin orta- 
larında Səlcuqilər işğal etdi. Ə. 12 əsrin 
ortalarında yaranmış Əhər məlikliyinin pay- 
taxtı idi. 13 əsrin ortalarında monqolların 
işğalına məruz qalan Ə. 14 əsrin ortalarında: 

Teymurilər tərəfindən zəbt olundu. 15 əsr. 
də Ə, əvvəlcə Qaraqoyunluların, sonralar 

isə Ağqoyunluların hakimiyyətinə keçdi. 
Səfəvi hökmdarı 1 Şah İsmayılın haki- 
miyyəti ələ almasında Ə. sufilərinin də 
xidməti olmuşdur. 18 əsrin ortalarında 
Azərb.-da yaranmış feodal dövlətlərindən 

Əhər şəhəri.Şeyx Şəhabəddin türbəsi 

ƏHLİ-Həqq 
——————£  qA,oqAoao“vx—-0— $£, 

biridə mərkəzi Ə. olan Qaradağ xanlığı 
Türkmənçay müqaviləsinə (1828) əsasən 
Ə. İranın tərkibində: qaldı. 

Ə.-də Şeyx Şəhabəddin türbə komplek- 
s Səlcuqilər dövründə tikilmiş, Səfəvilər 
dövründə təmir edilmişdir. Ə. Azərb. ta- 
yixçisi Əbu Bəkr əl-Qütbi Əllərinin vətə- 
idir. Qasım xan Əhəri və Bəşir Amir tarixi 
evləri, Şeyx Əbu İshaq (13-14 əsrlər) və 
Şeyx İmad (19 əsr) məscidləri vardır. 
ƏHƏR - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Əhər şəhristanının Mərkəzi 
bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Əhər ş.-n- 

dən 24 im c.-ş--də yerləşir. 
ƏHƏR MƏLİKLİYİ - 12əsrin ortaları — 
13 əsrin 30-cu illərində Azərb.-da ha- 

kimlik. Eldənizlər dövlətinin vassalı olan 

Ə.m-ain tərkibinə Əhər, Meşkin və Sərab 

ş-ləri daxil idi. Ə.m--ni Səlcuqi sultanı Alp 
Arslanın 11063-72) Gürcüstana hücumu 
zamanı əsir alınmış mənşəcə qıpçaq (bəzi 
tədqiqatçılara görə gürcü) olan Məhəm- 
dmədin nəsli idarə edirdi. Piştəkin (Biştəkin) 
ibn Məhəmməd (1155-1210) və Nüsrə- 

təddin Məhəmməd ibn Piştəkinin (1210– 
30/31) hakimiyyəti dövründə Ə.m.-nin 

təsərrüfatı nisbətən inkişaf etdi. Piştəkin 

və oğlu Nüsrətəddin öz adlarından və El- 

dəniz hökmdarları Əbu Bəkr (1191-1210) 
və Özbəkin 11210-25) adından sikkələr 

kəsdirdilər. Nüsrətəddin qoşun dəstəsi ilə 

Özbəkin Xarəzmşahlara qarşı Həmədana: 

hərbi səfərində iştirak etdi. Xarəzmşah 

Məhəmmədin əsir aldığı Nüsrətəddin Xa- 
rəzmşahların vassallığına keçməyə məcbur 
oldu. Xarəzmşah Məhəmməd Əhər, Meş- 

kin və Sərab üzərində Nüsrətəddinin haki- 

miyyətini fərmunla təsdiqlədi. 1225 ildə 
Xarəzmşah Cəlaləddin Təbrizi tutduqda 
Nüsrətəddin onun vassallığını qəbul edib 
adından sikkə kəsdirdi, Monqolların hü- 

cümü nəticəsində Ə.m.-nə son qoyuldu. 

ƏHƏR VURUŞMASI (1493) – Baysun- 
qur Mirzə (1490-92) ilə Rüstəm Mirzə 
(1492-97) arasında baş vermişdir. Ağ- 
qoyunlu hökmdarı Baysunqur Rüstəm 
Mirzə tərəfindən devrildikdən sonra Şir- 

vana - dayısı Fərrux Yasarın yanına qaçdı. 
Şirvanşah onun hakimiyyətini bərpa etmə- 
yə çalışdı. Bundan ehtiyat edən Rüstəm 
Mirzə Bayanduri əmirlərinin yığıncağını 
keçirdi. Yığıncaqda hamı Şeyx Heydərin 
uşaqlarının həbsdən azad olunmasını tələb 

etdi. Rüstəm Mirzə onları azad etdirib Su/- 
rünəlini Ərdəbilə qaytardı və onu müstəqil 
hakim kimi tanıdı. 1493 ilin yazında Bay- 

sunqura qarşı çıxan Sultanəlinin və Rüstəm 
Mirzənin birləşmiş qüvvələri Kürün sağ 
sahilində yerləşdilər. Lakin heç bir tərəf 
Kürü keçməyə cəsarət etmədi. Bu zaman 

İsfahan əmiri Rüstəmə qarşı qiyam qaldırdı 
və Baysunqurun adına xütbə oxutdurdu. 

Bundan istifadə edən Baysunqur Şirvan 
qoşunu ilə Kürü keçdi, Əhər yaxınlığında 
baş vermiş döyüş Rüstəm Mirzənin qələbə- 
silə nəticələndi, Baysunqur öldürüldü. 
ƏHƏRİ, Əbu Bəkr əl-Qütbi əl- 
Əhəri (?, Əhər – 2) — 14 əsr Azərb, 
varixçisi, Cəlairi sultanı Şeyx Üveysə 
(1356-74) həsr olunmuş “Tarixi-Şeyx 
Üveys" əsərinin müəllifidir. Fars dilində 
yazılmış əsərin 1304-59 illərdə baş vermiş 
hadisələrdən bəhs edən hissəsi Azərb. 
tarixini öyrənmək üçün qiymətli mənbədir. 
Əsər holland şərqşünası Y.B. van Loon 
tərəfindən Leyden Un-ti Kitabxanasında 

saxlanılan yeganə əlyazma nüsxəsi əsa- 
sında ingiliscə tərcüməsi ilə birlikdə 1954 
ildə Haaqada (Niderland) nəşr edilmiş, 
1984 ildə M.D.Kazımov və B.Z.Piriyev 

tərəfindən əlyazma əsasında rus dilinə 
tərcümə olunmuşdur. 

yü vada дај зәј 
ҺП ада yə ҝәл 

ƏHL (ər. (Ја) – qədim dövrlərdə və er- 
kən orta əsrlərdə ərəblər arasında (əsasən 

köçərilərdə) patriarxal ailə, bir çadırın 

(xeymə) sakinləri (üzvləri) qövm adla- 
nırdı. Sosial təşkilatın ali formasi qəbilə 
sayılırdı. Ə.-ə ailə başçısının nəsli, onun 
qardaşları və qardaşı uşaqları, habelə nəs- 
lin üzvləri tərəfindən oğulluğa, yaxud 
qardaşlığa götürülmüş qullar və asılı şəxs- 
lər də daxil olurdu. Ə.-in xüsusi mül- 
kiyyətinə mal-qara və ev əşyası aid idi. Su, 
otlaqlar və becərilən torpaqlar qəbilənin 
xüsusi mülkiyyəti kimi qohumlar və ayrı- 
ayrı nəsillər tərəfindən istifadə olunurdu. 
Ə, şərəfini qorumaq, qan intiqamı və s, 
yalnız Ə.-in deyil, bütün qəbilə üzvlərinin 
borcu idi, 

ƏHLİ-BEYT, Əhl əl-beyt (ər. ЈМ 
“ali” ev sakinləri) - Məhəmməd pey- 
ğəmbərin ailəsi, Cahiliyyə dövrü ərəb cə- 
miyyətində qəbilənin hakim ailəsini bil- 
dirən “Ə.-b.” ifadəsi islam meydana gəl- 
dikdən sonra Məhəmməd peyğəmbərin ai- 
ləsinə şamil olundu. Quranda “əhl” sözü 

sahib, tərəfdar, eyni məkanı paylaşanlar, 
bir dinə, yaxud peyğəmbərə inananlar, 
zövcə, “beyt” sözü isə ev, Allahın evi 
(məscid) və ailə mənalarında işlənmişdir. 

"Ə.-b.” ifadəsinə İbrahimin (11:73), Ми- 
sanın (28: 12) və Məhəmmədin (33:33) 
ailəsindən bəhs edən üç ayədə rast gəlinir. 
Ə.-b.-ə kimlərin daxil edilməsi barədə 

fikirlər fərqli olsa da, bunlar, əsasən, 
Məhəmməd peyğəmbər, Əli ibn Əbu 
Talib. Fatimə, Həsən əl-Müctəba, Hüseyn 

Əsəri 

ihn Əli va digər doqquz imamdan ibu- 
rətdir. İlahi lütfün və gizli biliklərin daşı- 
ә kimi Ə.-b.-ə xüsusi ehtiram bəslə- 
nilir, 

ƏHLƏTYAN - Yelizavetpol (Gəncə) 
qub.-nın Zəngəzur qazasında (9.9.1930 il- 
dən Qarakilsə, 2.3.1940 ildən Sisyan r-nu), 
Bazarçayın sağ sahilində azərb.-ların ya- 
şadığı kənd. 19 əsrin əvvəllərində kəndin 
əhalisi ermənilər tərəfindən qovulmuş və 
burada Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləş- 
dirilmişdir. 
ƏHLİ-HƏQQ (fars. (3 ЈА — haqq adam- 
ları) — 14 əsrdə formalaşmış konfessional 
qrup. İranın, əsasən, İraqla həmsərhəd re- 
gionlarında (Luristan, Kürdüstan, Kir- 

manşah), Urmiya gölü ətrafında, Təbrizdə, 
eləcə də ауп-зуп şəhərlərdə və İraqda 
(Süleymaniyyə, Kərkük, Mosul və Xanə- 
gin) yaşayırlar. Etnik tərkibi əsasən türk- 
mənlər, goranlar, İran azərb.-ları, kürdlər, 
Torlar, zazalar və farslardan ibarətdir, Ə.-h. 

yarsanlar, əlinllahilər, tayifəsanlar, yaxud 
goranlar da adlanır. İnanc və ayinlər sis- 
temindəki bənzərliklərinə görə çox vaxt 
ələyiliklə eyniləşdirilən Ə.-h. onun Azərb. 
və İran qolu hesab edilir. Əsası Şah Xuşin 
kimi tanınan: Luristanlı Mübarək şah 

(1027-88) tərəfindən qoyulmuş, Musa əl. 
Kazimin nəslindən olan Bərzincəli (İraq) 
Sultan İshaq (yaxud Səhak: 1270-1400) 
tərəfindən sistemləşdirilmişdir. Hazırda Ә.- 

h, Sultan Səhakın 11 oğlunun adı ilə bağlı 
olan 11 xanədandan ibarətdir. 

İnanc sisteminin əsasını, Əli ibn Əbu 
Talib şəxsiyyətinin təşkil etdiyi Ə.-h. başda 

Sultan Sohak olmaqla iyerarxik piramida 
şəklində təbəqələşir: piramida Sultan 5о- 
hakdan sonra 4 müqərrəb (Allaha yaxın) 
mələyin təmsilçisi olan 4 şəxs, yeddilər 

(“həfttən”), Əlinin kəmər bağladığı 17 

kəmərbəst, qırxlar, 72 pir, 10000 xidmətçi 
ilə davam edir və xalq (qalan əhali) ilə 
tamamlanır. Reinkarnasiya (Ə.-h.-də 
"dönbədon” — libasdan libasa keçmə) Ə. 

h.-in inancında mərkəzi yeri tutur, İnanca 
görə, Allahın yer üzündə 7 təcəllisi möv- 
cuddur. 7 təcəllinin ilk dördü (Xavəndigur 
(ilkin yaradıcı), Mürtəza Əli (Əli ibn Əbu 

Talib), Şah Xuşin və Sultan Sohak) Ә.-һ.- 
in bütün qolları tərəfindən qəbul edilir, 
digər üçünün kimliyi barədə isə fikir 
ayrılığı var. 7-ci dövr başa çatdıqdan sonra 
Zamanın sahibi Mehdi zühur edərək, Şəh- 

rəzur çölündə ilahi məhkəmə quracaq, Ә.- 
h--in reinkamasiyası 1001 dirilmədən iba- 
rətdir. Bu, hər bir insana aiddir. Sarı tor- 

paqdan ("zərdgil”) yaranmış insanlar daha 

çox “libas dəyişir” və ilahi nura daha çox 

yaxınlaşır. Qara torpaqdan (“xaki-siyah”) 
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ƏHLİ-KİTAB 

yaranmışlar pis insanlardır, onların: pak- 
lanma ehtimalı azdır. Bəşər tarixi dörd 
dövrdən ibarətdir: Adəmdən Məhəmmədin 
peyğəmbərliyinə qədərki şəriət dövrü, Əli 
ibn Əbu Talibdən Şah Xuşinə qədərki 
təriqət dövrü (661-1027), Şah Xuşindən 
Sultan Sohaka qədərki mərifət dövrü və 
Sultan Sohakla başlayan həqiqət dövrü. 
İnsan mənəvi kamilliyə çatmaq üçün dörd 
mərhələdən keçməlidir. Şəriət mərhələ- 
sində Məhəmmədin dinini və on iki imamın 
məzhəbini qəbul etməli, təriqət mərhə- 

ləsində Əlinin vilayətinə inanmalı, mərifət 
mərhələsində özünü tanımalı, həqiqət mər- 
hələsində isə Allaha qovuşmalıdır. 

Ə.-h.-in əsas ayin və mərasimləri cəm- 
lər (toplantılar), niyazlar (dualar), oruc 
və ziyarətlərdir. Cəmlərdə gizli və aşkar: 
zikrlər edilir, kəlamlar oxunur, Allahdan 
hacətlər istənilir, deyişlər (şeir və musiqi 

ifaları) söylənilir. Ə.-h.-lər hər il Sultan 

Sohakın dostları ilə üç gün mağarada or- 
dudan gizlənməsi və orada oruc tutması 
haqqında: rəvayətə söykənən: üçgünlük 

eni mağara”) orucu tutur- 

lar, Gündəlik ibadətləri yoxdur. İbadətin 
əsas rüknləri dörddür: təmizlik ("paki”), 

dürüstlük (“газ”), “mən”indən keçmək 

("nisti”) və fədakarlıq (“ridə”). Ə.-h.-in 
mühüm mərasimlərindən biri uşaq üçün 
doğulmasından 3 və ya 7 gün sonra təşkil 
edilən “baştapşırma” mərasimidir (“Sərse- 

“mərnovi” ( 

pürdə”). 
Ə.-h.-in başlıca müq. kitabı Sultan 

Sohakın kəlamlarından ibarət "Sərəncam" 
(yaxud “Kəlam xəzanə” və ya “Divan 
Gevre") kitabıdır. Kitabın müxtəlif hissə- 
ləri lur, görani dillərində və hevrami dia- 
lektindədir. Cənubi Azərb. Ə.-h.-ləri ara- 
sında məşhur olan azərbaycanca kəlamlar 
da “Sərəncam”ın bir hissəsi hesab edilir. 
Hacı Nemətullah Ceyhunabadinin (1871 
1920) “Furqanül-əxbar”, "Şahnameyi-hə- 
qiqət", onun oğlu Nurəli İlahinin (1895: 
1974) "Burhanül-həqq” əsərləri Ə.-h. ba- 
rədə başlıca mənbələrdir. 

Əd: Kaya A, Ehli-i Haklar ve Derşim. İstanbul, 

KİTAB, əhl əl-kitab (ər. 
ЈМ. – kitab əhli) — Quranda iman 

gətirənlərlə (müsəlmanlarla) kafirlər. və 
bütpərəstlər arasında aralıq mövqe təşkil 
edən insanlara verilən ad. Quranda 31 dəfə 
xatırlanan “Ə.-k.” ifadəsinə digər səmavi 

kitablarda rast gəlinmir. İki ayədə (16:43, 
21:7) ümumilikdə Ә.-К. mənasında “əhli- 
zikr", bir ayədə (5:47) isə yalnız xris- 
tianlara işarə edən “əhli-İncil” ifadəsi 
işlənmişdir. Müxtəlif ayələrdə “kitab ver- 
diklərimiz” (2:121, 146), “kitab veril- 
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manları Ə. 
çağırır (29: ). 

ƏHLİLƏŞDİRMƏ – bax Donestika- 
siya, 
ƏHMƏD (? - 1497) – bax Gödək Əhməd. 

ƏHMƏD (? – 6.1.1481) – Böyük Orda 

xanı (1465-81). Qardaşı Mahmud xanı 
11459-65) devirərək hakimiyyətə keçmiş- 

dir. Özünü keçmiş Qızıl Ordanın ali hakimi 
hesab edən Ə. dəfələrlə qonşu dövlətlərlə: 

müharibə aparmışdır. Ə.-in daxili və xarici 
siyasətinə bəylərbəyi Teymur (1edigeyir 
nəvəsi) böyük təsir göstərmişdir. 1469 ildə 

Ə. özbək xanı Şeyx Heydərin qoşununun 
darmadağın olunmasında iştirak etmişdir. 
Krım хап 1: Mengli Gərayla düşmən mü- 
nasibətlərində idi. 1472 ildə Ordaya ver- 

gi ödəməyi dayandırmış Moskva knyazı 
II1 İvan Vasilyeviçə qarşı Polşa kralı 
İV Kazimirlə ittifaq b: ib rus torpaq- 
larına uğursuz yürüş etmişdir. 1476 ildə 
Krım xanlığında öz qohumu Canibəyi 
hakimiyyətə gətirmişdir. Həmin ildə 111 
İvana Böyük Ordanın vassalı olmağı təklif 
etmiş, rədd cavabı alaraq, 1480 ilin payı- 
zında Moskvaya yeni yürüşə başlamışdır. 
Lakin qüvvələr nisbəti Qızıl Ordanın xey- 
rinə olmadığından Ə.-in ordusu məğlubiy- 
yətə uğramış, rus torpaqlarında monqol- 
ların hakimiyyətinə son qoyulmuşdur. Bun- 
dan sonra Ə, qoşunlarını buraxmış və tçox 

keçmədən Şimali Doncts çayı mənsəbin- 
dəki düşərgəsində Sibir və noqay süvari 
dəstələrinin qəfildən basqınına məruz qal- 
mişdir. Tümen xanı İbrahim, digər məlu- 
matlara görə noqay murzası Yamğurçi tə- 
rəfindən öldürülmüşdür. 

ƏHMƏD ( xsl ) (? - 30:5.1855) — 1837 
ildən Tunis bəyi (hakimi). Hüseynilər sü- 

laləsindən idi. Hakimiyyətinin ilk illərində 
Osmanlılara qarşı çıxmış, vergi ödəməkdən 
imtina etmişdi. Tunisin “avropalaşdırıl- 
masi” tərəfdarı olmuşdur. Köləliyi ləğv 
etmiş (1846), ordu və donanmanı Avropa 
nümunəsi əsasında yenidən qurmuş, z-dlar 

tikdirmiş, Tunisdə ilk təhsil ocaqları aç- 

dirmiş, təhsil almaq üçün Avropa ölkələ- 
rinə tələbələr göndərmişdir. Ə.-in dövründə 
vergilərin artırılması bir sıra xalq üsyanına 

mişlər" (2:101, 144, 145: 3:19, 20, 100, 
186) və “kitabdan bir pay verilmişlər” 
(3:23, 4:44) kimi ifadələrə də rast gəlinir. 
“Bizdən əvvəl kitab ancaq iki tayfaya na- 
zil edilmişdir” (6:156) ayəsinə əsaslanan 
erkən islam mütəfəkkirləri bununla yəhu- 
di və xristianların nəzərdə tutulduğunu 
yazmışlar. Sonradan sabilər və atəşpərəst-: 

lər də Ә.-К.-а aid edilmişlər. Müsəlman- 

larla Ә.-К. arasındakı qarşılıqlı münasi- 
bətlər /iq/ilə tənzimlənir, Quran müsəl- 

:--Ја rəftarda mötədil olmağa 

ginliyi aradan qaldırmışdır. 1848 
manlı sultanı Əbdülməcid, xə 

yürütmək hüququnu tanımışdır, Krım mü. 
haribəsi zamanı Ə. türklərə dəstək üçün 
8500 nəfərlik qoşun göndərmişdi, ҹн 
ƏHMƏD 1 (1590, Manisa — 1617, İstan. 
bul) – Osmanlı sultanı 11603-17). Ill Meh. 
medin oğlu. Osmanlı dövlətində sultanın 
böyük oğlunun taxta çıxması qaydasını 
tətbiq etmişdir. 1 Ə.-in hakimiyyəti döy. 
ründə Osmanlılar ş.-də Səfəvilərlə (1603- 
1618), q.-də isə Avstriya ilə müharibələri 

davam etdirir, eyni zamanda Cəlalilər hə- 
rəkatını yatırmağa çalışırdılar. Belə şərait. 
də Şah 1 Abbas İrranbul sülhünün (1590) 
şərtlərini pozaraq, 1603-12 illərdə Агәгб,, 
Ermənistan və Şərqi Gürcüstanı yenidən 

Səfəvilərin hakimiyyətinə qaytardı. 1612: 
oktyabrın 17-də bağlanmış Sərab müqa- 
viləsinə əsasən 1 Ə, osmanlılar tərəfindən 
işfal olunmuş ərazilərin Səfəvilərin tabe- 
liyinə keçməsi ilə razılaşdı. Səfəvilər Os. 
manlı dövlətinə ildə 200 dəvə yükü (və 
yaxud 200 tay) ipək verməyi öhdəsinə gö- 
türdü, lakin bu şərt yerinə yetirilmədi. 

| Ә. Avstriya ilə Osmanlı dövləti ara- 
sında Onüçillik müharibənin (1593-1606) 
1605 il yürüşündə Osmanlı ordusuna baş- 
çılıq edirdi. Osmanlı qüvvələri Belqraddan 
Budinə (Budapeştə) doğru irəlilədi, Peşt yə 
Hatvan, Vaç (Vaitsen), Ciyərdələn, Ester- 
qom və s. qalalar alındı. Qərb cəbhəsinin 
sərdarı Quyucu Murad paşa ,/irvarorok 
müqaviləsini (1606) imzaladı. 

1 Ә, Ramazanoğulları bəyliyini ləğv 
etdi, 1608 ildə Quyucu Murad paşa 100 
minə yaxın cəlali üsyançısına divan tutdu, 
1609 ildə 1 Ә. feodal özbaşınalığının qar- 
şısını almaq və vergiləri azaltmaq məq- 
sədilə “Ədalət fərmanı”nı verdi, İçkini 
qadağan etdi. Donanmanın güclənməsinə 
önəm verən 1 Ə. 10 yeni trirema düzəlı- 
dirdi. Gəmi kapitanı Xəlil paşa Aralıq də- 
nizində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 
Malta və Florensiyanın dəniz quldurlarını 
məğlubiyyətə uğratdı. 

1616 ilin yazında 1 Ə, böyük ordu ilə 
Səfəvilərə qarşı yeni müharibəyə başladı. 
Onun ağır məğlubiyyəti Mərənd sülhünün 
(1618) bağlanması ilə nəticələndi. 

Sultan Əhməd camesi, Quyucu Murad 
paşa məscidi, Məsih paşa camcsi və 5. 
TƏ.-in dövründə tikilmiş memarlıq nümu: 
nələridir. ҹ 

Osmanlı t 2. ıı 

İbrahimin üçüncü oğlu. Qardaşı П Süley- 
manın yerinə taxta çıxdıqda, Osmanlı qo- 

mişdi, Sədrəzəm Köprülü Fazil Mustafa 
paşanın aystriyalılara qarşı Salankamen 
yuruşmasında (1691) öldürülməsi və Os- 
manlı ordusunun Belqrada çəkilməsi II Ə.-i 

təyin po 
çıxmaqdan imtina etdi. Kamaniçe qa- 

m mühasirəyə alan polyaklar İsaqçı 
qalasına yaxınlaşsalar da, Qəhrəman paşa 
tərəfindən darmadağın edildilər. Az son- 
га Varatı (Qross-Varden) ələ keçirdilər 
(1692). Yeni sədrəzəm Hacı Əli paşa Bel- 
qrad qalasını möhkəmləndirib geri qayıtdı. 
Həmin ildə vencsiyalıların Krit a.-ndakı 
Hanya qalasına hücumlarını dəf etdi. 1693 
ildə avstriyalılar Belqradı mühasirəyə al- 
salar da, tuta bilmədilər. 1694 ildə venesi- 
yalılar Dalmasiyada Qabella qalasını, sonra 
isə Saqqız qalasını ələ keçirdilər. Digər 
tərəfdən Suriya və İraqda daxili çəkişmələr 
başladı. Bu zaman vəfat edən II Ə. İstan- 
bulda Sultan Süleyman Qanuninin türbə- 
sində dəfn edildi. 
ƏHMƏD 111 (1673, Hacıoğlupazarı — 
1736, İstanbul) - Osmanlı sultanı 11703- 
30). IV Mehmcdin oğlu, III Mustafa və 
1öbdülhəmidin atası. 1703 il avqustun 23- 
də Ədimədə II Mustafanın yerinə taxta 
çıxdı. Ədimədə baş vermiş yeniçəri üsya- 

nının iştirakçılarını cəzalandırdı. İstanbula 
döndükdən sonra üsyan etmiş bostançı- 

lardan 700 nəfərini saraydan qovdu. III Ə, 
hakimiyyətinin ilk 7 ilində yeddi sədrəzəm 
dəyişdi. İspaniya irsi uğrunda müharibədə 
və Rusiya-İsveç müharibəsində bitərəf 
qaldı. 1711 ildə İsveç kralı XII Karlın 
(Dəmirbaş) osmanlı torpaqlarına sığınması 
1119. ilə Rusiya arasında müharibəyə səbəb: 
oldu, Prut səfəri (1711) zamanı orduya 
komandanlıq edən Balraçı Mehmed paşa 
rusları mühasirəyə alsa da, onların sülh 
təklifini (yeniçərilərin itsətsizliyi səbə- 
bindən) qəbul etdi. III Ə, sülh şərtlərinə 
əməl etməyən ruslara qarşı yeni səfərə 
hazırlaşmaq üçün Ədiməyə getdi (1712). 
Hollandiya və İngiltərə elçilərinin də iştirak 
etdiyi danışıqlardan sonra ruslar sülhün 
şərtlərini qismən yerinə yetirdilər. ХП. 
Karlın İsveçə dönmək istəyi Osmanlı- 
Rusiya münasibətlərində yenidən gərginlik 
yaratdı və Ədirnə sülhünün (1713) bağ- 
lanması ilə nəticələndi: ХП Karl İsveçə 
qayıtdı, Rusiya Azovu Türkiyəyə geri 
verdi. 1715 ildə III. Ə. Vencsiya ilə mü- 
haribəyə başladı, Moreyanı və bir neçə 

Tonqa qalalarını ələ keçirdi. 1716 ildə Azərb--da olmuşdur (1958), Azərb.-ı həsr: 
Avstriya ilə müharibəyə başlayan və Bel- etdiyi şeir və oçerkləri var. 
qradı əldən verən Osmanlılar Poyarevats ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLU - bax 4ğa- 
sülh müqavilələrini (1718) imzaladılar. yev Əhməd bəy Mirzə Həsən oğlu. 

Əfqan tayfalarının basqını nəticəsində ƏHMƏD BƏY CAVANŞİR Cəfərqulu 
Səfəvilər dövlətinin zəifləməsindən istifadə bəy oğlu (2.3.1828, Şuşa qəzasının Kəhrizli 
edən 111 Ә. Səfəvi-Osmanlı müharibələ- k, - 9.1.1903, orada) — Azərb. Tarixçisi, 
rinin növbati mərhələsinə (1723-27) baş. Qarabağ xanları nəslindəndir. Peterburq 
ladı (bax Səfəvi-Osmanlı müharibələri), kadet komusunda təhsil almış (1843-48), 
Lakin Rusiya ilə münasibətlərin gərgin- Krım müharibəsində (1853-56) iştirak. 
ləşməsindən ehtiyat edərək İstanıbul müqa- etmişdir. Dueldə şikəst olduğundan 1854 
viləsini (1724) imzaladı. Həmədan sülhünə ildə hərbi xidmətdən istefaya çıxmış, bir 
(1727, 4 oktyabr) görə əfqan hakimi Əşrəf müddət Qarabağda mirab (muroV) vəzi- 
II Ə.-i bütün müsəlmanların xəlifəsi kimi fəsində işləmişdir: eyni zamanda kimin 
tanıdı. 1729 ildə 11 Təhmasibin sərkərdəsi həqiqətən bəy olduğunu araşdıran Şuşada 
Nadir xan (bax Nadir şah) Nəhavənd və yaradılmış komissiyanın tərkibində də fəa- 
Həmədanı geri aldı. Səfəvilərlə uğursuz liyyət göstərmişdir. Zəngin şəxsi kitab- 
müharibələr, dövlət adamlarının dəbdəbəli xanası olmuşdur. Ərəb, fars, rus dillərini 
həyat tərzi, xalqın ağır güzəranı narazı- mükəmməl bilmiş, A.S.Puşkin, M.Y.Ler- 
llqlara gətirib çıxartdı (Patrona Xəlil üsyam monrfov, V.A./ukovski və b. şairlərdən tər- 
(1730)) və 11 Ə, qardaşı oğlu Mehmedin cümələr etmiş, “Qafqaz”, "Novoye oboz- 
xeyrinə hakimiyyətdən əl çəkdi. reniye"qəzetlərində müntəzəm dərc olun- 

HTƏ.-in hakimiyyətinin 1718-30 illəri muşdur, Uşaqlar üçün mənzum “Asari- 
Osmanlı imperiyasının “Lalə dövrü” ad- Əhməd bəy Cavanşir” (Tiflis, 1906) və 
lanır. Bü dövrdə elm və sənət adamları Azərb. zərbi-məsəllərindən ibarət dördcild- 
himayə edilmiş, əhalinin savadlılığı artmış, lik əsərlərin (bizə çatmamışdır) müəllifidir. 

bir çox elmi əsərlər osmanlı türkcəsinə Ən qiymətli əsəri 1883 ildə Şuşada rus 

tərcümə olunmuş, İbrahim Mütəfərrikin dilində yazdığı və ilk mənbələrə əsaslanan 
təşəbbüsü ilə ilk türk mətbəəsi (1727) “Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair 
yaradılmışdır. III Ə. avropasayağı ordu (1747-ci ildən 1805-ci ilə qədər)” əsəridir. 
qurmağa çalışmış, riyaziyyatın, kartoqra- 1884 ildə Tiflisdə, 1901 ildə isə Şuşada 
fiyanın, imperiyanın flora və faunasının çapdan çıxmışdır. Qarabağ xanlığının ta 
öyrənilməsinə dair elmi əsərlər nəşr et- rixini xronoloii ardıcıllıqla şərh etmiş, 

dirməyə başlamışdı. İstanbulda bir neçə Məltəmməd şah Qacarın Qarabağa hücumu 
came tikdirmişdir. və Şuşanın mühasirəsi zamanı yerli əhali- 

ƏHMƏD ABBAS, Xoca Əhməd nin necə müqavimət göstərdiyi ilə bağlı 
Abbas (7.6.1914, Panipat — 31.5.1987, maraqlı faktlar qələmə almışdır. 
Bombey, indiki Mumbai) — hind yazıçısı, ƏHMƏD BİCAN ƏRCİLASUN (4. 822. 
relissor və ssenarist. “Sabah bizimdir” 1943, İzmir) - türk dilçi və ədəbiyyut- 
(1945), “İnqilab” şünası, İstanbul Un-tini bitirmişdir (1967). 
(1954), “Dörd ürək, 1967-71 illərdə Atatürk un-tində, 1971-76 
dörd yol” (1959) illərdə Hacəttəpə Un-tinin türk dili və 
və 5. romanların, ədəbiyyatı fakültəsində işləmişdir. 1983 
“Mən ada deyi- ildə Türk Dil Qurumunun həqiqi üzvü 
ləm? (1976) амо- seçilmişdir. “Dildə birlik” əsəri Türk Milli 
bioqrafik kitabın, Mədəniyyət Vəqfinin mükafatına layıq 
“Ananas və atom görülmüşdür (1984). 1986 ildə Qazi Un- 

bombası” (1943), tinin ədəbiyyat fakültəsinə prof. təyin 
“Ölməzlik” (1951) olunmuş və burada türk dili və ədəbiyyatı 
pyeslərinin, “Ava- bölməsini yaratmışdır. 1994-2000 illərdə 
ra” (1951), “Cənab 420” (1955), “Bobbi” Türk Dil Qurumuna rəhbərlik etmişdir. 
(V.P.Sathe ilə birgə, 1975) və s. filmlərin 2001-02 illərdə Qırğızıstanın Manas Un- 
ssenari müəllifidir. “Torpağın övladları” tində dərs demiş, fakültə dekanı, Türkoloyi 
(1946: öz ssenarisi əsasında), “Munna” bölümün rəhbəri olmuşdur. 2002 ildən 
(1954), “Üç dənizcarxasına səyahət” (1958, Qazi Un-tində çalışır. Tədqiqatları türk 
rus геј, V.M.Proninlə birgə: ssenari müəl- dili və ədəbiyyatı problemlərinə, çağdaş 
lifi, M.N.Smimova ilə birgə). “Şəhər və türk ləhcə və şivələrinə həsr olunmuşdur. 
arzu”, “11-min qız” (hər ikisi 1963) və s. Şeir və hekayələri, “Gülnar” (1998) ro- 

filmlərin quruluşçu re).-u olmuşdur, mani var, 
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ƏHMƏD CAVAD 

Əsərləri: Bugünkü Türk Alfabeleri. Ankara, 
1977: Kutadgu Bilig Grameri = Fill. Ankara, 1984: 
Dilde Birlik. İstanbul, 1984: Başlangıcından XIII 
Yüzyıla Kadar Türk Nazım ve Nesri. İsuınbul, 1985: 
ƏHMƏD CAVAD (Cavad Məmmədəli 

Xalq Cümhuriyyəti himninin mətninin 
(musiqisi Ü.Hacıbəylinindir, “Azərbaycan: 
marşı” adlanmış, rəsmən qəbul olunma- 
mişdi) müəllifidir. Repressiyaya məruz 

qalan Ə.C. 1937 ildə həbs olunaraq güllə- 
oğlu Axundzadənin təxəllüsü: 5.5.1892, lənmişdir. Adına məktəb və küçə var. 
indiki Şəmkir r-nunun Seyfəli k. — 1937) = Әзә әт Seyilmiş əsərləri, 2 0003. В. 1992: 
Azərb. şari, tərcüməçi, prof: (1933), Gəncə Seçilmişəsərlər. В. 2005, 
ruhani seminariya- 
sını ("Məktəbi-ru- 
haniyyə”) bitirmiş 
(1912), Azərb. Ali | 
Pedaqoli İn-tunun 
ürix-filologiya fa- 
kültəsində (1922- | 
27) təhsil almışdır. 
Müxtəlif illərdə 
Quba və Bakıda 
müəllimlik etmiş- 
dir. 1930-33 illərdə Azərb. Kənd Təsər- 

rüfatı İn-tunda (Gəncədə) Azərb. və rus 

dilləri kafedrasında müəllim, dosent, prof 
kimi çalışmış, həmin kafedraya rəhbərlik 
etmişdir. Şeirləri 1913 ildən çap olunm: 
başlamışdır. Ə.C.-ın. yaradıcılığının ən 
məhsuldar dövrü Azərb. Xalq Cümhuriy- 
yəti dönəminə təsadüf edir, Həmin vaxt- 
larda yazdığı şeirlər yaradıcılığının zirvəsi 
hesab olunur ("Azərbaycan, Azərbaycan”, 
Yol ver türkün bayra, tən bir 

fidandır enməz bayrağı” vəs.). Şair Balkan 
müharibəsində iştirak etmiş və 1914 ildə 
şahidi olduğu Türkiyənin Qars və Ərzu- 
nim vil.-lərində yerli türk əhalisinə qarşı 
rus ordusunun və onun havadarlığı ilə er- 
mənilərin törətdikləri soyqırımı qurban- 
Лаги n xatirəsinə 1915 il Novruz bayramı 

nü yazdığı “Nə gördümsə" şeirini həsr 
etmişdir. 1914 ildə yazdığı “Qara dəniz” 
şeiri geniş populyarlıq qazanmışdır. “Qoş- 
ma” (1916), "Dalğa” (1919) şeir topluları 
və “Türk dilinin sərfi və nəhvi” (1919) 

dərsliyi Bakıda nəşr olunmuşdur. İlkin ya- 
а romantizm əsus yer tutur 

Yaralı quş", “Dan ulduzu”, 
xşamlar” və 5.). Sonrakı dövr- 

Biz. qardaş deyilikmi”, 
y “At bu çadranı 

ram”, “Mən olaydın 

Ağlayırdım, gülürəm” və s. şeir- 
lərində müasirlik, milli oyanış, xalq hə- 
rəkatı, türk xalqlarının birliyinə çağırış, 
xalqın öz yaddaşına dönüşü kimi duyğular, 
xüsusən türk dünyası obrazı qabarıq şəkildə 
əksini tapmışdır. Əsərləri lirizmi, yüksək 
şeiriyyəti, ahəngdarlığı, bədii obrazlılığı ilə 
seçilir. U.Şekspirin "Otello" faciəsini, 
A.S.Puşkinin şeirlərini, Ş.Rustavelinin 
“Pələng dərisi geymiş pəhləvan” poemasını 
vəs, Azərb. dilinə tərcümə etmişdir. Azərb. 

əsgər 
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ƏHMƏD CƏFƏROĞLU - bax Сәјәг- 
| oğlu Əhməd. 

ƏHMƏD CƏMİL (Əhməd Səttar oğlu 
Cəmilzadə: 20.10.1913, İrəvan = 27.9. 
1977, Bakı) — Azərb. şairi, Azərb. SSR 
Dövlət mükafatı laureatı (1980). Azərb. 
Dövlət Редадоја 
İn-tunu bitirmiş- 
dir. Azərb. Yazı- 
çılar İttifaqında 
məsləhətçi (1940), 
məsul katib (1940. 
42) işləmiş, Böyük 
Vətən mühiribə- 
si illərində Şima- 
li Qafqaz, Кпп || 
cəbhə qəzetlərinin 
(“Döyüş zərbəsi”, “Hücum”, “Vətən uğ- 
runda irəli”) redaksiyaları ilə əməkdaşlıq 
etmişdir (1942-43). Müxtəlif illərdə Azərb. 
Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatının, 
"Ədəbiyyat qəzeti”nin, “Azərbaycan” јиг- 
nalının redaktoru və ömrünün sonunadək 
“Ulduz” yumalının baş redaktoru (1973- 
77) olmuşdur. “Gözəl Qafqaz” adlı ilk şeiri 
1928 ildə “Qızıl Gəncə” almanaxında с̧ар. 
edilmişdir. Müharibə illərində formalaşmış 
poetik üslubunun əks olunduğu, “Can nənə, 
bir nağıl de”, "Açıl, ey səhər", “Nişan 
üzüyü”, "Qaçqınlar" şeirləri 20 əsr Azərb. 
lirikasının ən yaxşı nümunələrindəndir. 
“Təməl daşları” (1951), “Şeirlər”(1957), 
"Bahar şəfəqləri” (1964), “Ellər bayramı” 
(1972) və s. kitablarında vətənpərvərlik, 
sadə insanların zəngin daxili aləmi, sülh və 
azadlıq duyğuları tərənnümolunur. İ.V.Gö- 
tenin “Faust” poemasını, M.Y.Lermontov, 
N.A.Nekrasov, T.Q.Şevçenko, V.V.Maya- 
kövski, S.Y.Marşak, A.T.Tvardovski, S.V. 
Mixalkov, R.Həmzətov və b.-nın şeir və 
poemalarını Azərb, dilinə çevirmişdir. 
Əsərləri başqa xalqların dillərinə tərcümə 
olunmuşdur. 

Əsərləri: Seçilmiş əsərləri, B., 1975: Vaxtında 

gəlmişik bu dünyaya biz. В., 1979: Dünyanın gö- 

zəlliyi. B., 1983, Can nənə, bir nağıl de. В. 1987, 

ƏHMƏD CÖVDƏT (Ahmet Cevdet), 
Cövdət paşa (233.1823, Bolqarıstan, 
Lovets — 26.5.1895, İstanbul) — türk ta- 
rixçisi, siyasi xadim. Müxtəlif illərdə qu- 
bemator, nazir, Dövlət Şurasını sədri olan 
Ә.С.Ап rəhbərliyi Нә 1868-76 illərdə Os- 

1826 illərdə baş vermiş hadisələri : : 
edən “Tarix-i Cövdət” (12 cild) və “Taza. 
kir-i Cövdət” (12 cild), həmçinin "Mə 
ruzat”, “Krım və Qafqaz: farixçəsi” ki, 

tablarında Osmanlı imperiyasının 18-19 
əsrlər: hərbi, siyasi, ictimai və iqtisadi 
tarixinə dair zəngin faktiki material 
mişdır. Əsərlərində hadisələrin inkişafı il 
əlaqədar yeri gəldikcə Azərb.an ictimai- 
siyasi vəziyyəti və s. məsələlərə də to. 
xunulmuşdur. 
ƏHMƏD DANİŞ bin Nəsir (təxəl. 
lüsü Kəllə: 1827, Buxara – 1897, Buxara) — 
tacik yazıçısı və filosofu. Yoxsul ruhani 
ailəsində doğulmuş, mədrəsədə təhsil al- 
mışdır. 19 әзг tacik maarifpərvərlərinin 
dəməyinə başçılıq. etmişdir. Ə.D, əmir 
elçiləri tərkibində Peterburqda (1857, 1869, 
1874) olmuş, rus dili və mədəniyyətini öy. 

rənməyi tövsiyə etmişdir. Ə.D. “Siyasi 
risalə” əsərində islahat aparmağın zərurili- 
yini göstərmiş, özü də islahat layihəsini 
işləyib hazırlamışdı. Ə.D. həmin islahatın 
həyata keçirilməsini hakimiyyəti məşvə- 
rətçi orqanla məhdudlaşan əmirin fəaliyyəti 
ilə bağlayırdı. “Şöhrətli Buxaranın manqıt 
əmirlərinin qısa tərcümeyi-halı” (1860-65), 
“Ən nadir əhvalatlar” (1875-82) əsərləri 19 
əsr Buxara tarixini öyrənmək üçün mən- 
bədir. Ә.В.-п əsərləri Orta Asiya xalq- 
larının yeni ədəbiyyatına, xüsusilə M.Hey- 
ratın və S.Ayninin yaradıcılığına böyük 
təsir göstərmişdir. 

ƏHMƏD HAŞİM (1885, Bağdad – 4:6, 
1933, İstanbul) — türk şairi, osmanlı poeziya- 
sında simvolizmin banisi, İstanbuldakı Nü- 
müneyi-tərəqqi (1895) və Məktəbi-sul- 
taniyyədə (1896- 
1907) təhsil almış- 
dır. Müəllimlik və 
tərcüməçilik fəa- 

liyyəti ilə məşğul 
olmuşdur. “Xə- 

yali-eşqim” adlı ilk ЈР) 
şeiri “Məcmueyi- Ӱ 

ədəbiyyə”də (1901) 
dərc edilmişdir. İlk 
şeirlərində Əb- 

dülhəq Hamid Tarhanın, Tofiq Fikrətin və 
Cənab, Şəhabəddinin təsiri hiss olunur. 
1906 ildə tamamladığı “Şeiri-qəmər silsilə 
şeirlərini 1908-09 illərdə nəşr etdirmişdir. 
1909 ildə “Fəcri-ati” (“Gələcəyin şəfəqi”) 
ədəbi birliyinə qoşulmuşdur. Şeirlərində 

romantik məhəbbət və təbiət təsvirləri 
mistik əhvali-ruhiyyə əsas yertutur. Ədəbi: 

tənqidi əsərləri (“Şeir haqqında bəzi mü- 

ri vəs.) var, 
Əsərləri: Bize göre Curabahane-i Laklakan/ 

рибат Seyahetnamesi. İsanbl, 1969: Bütün yr. 
1987, 

ƏD XAN DÜMBULİ (1745, Xoy – 
1786, Xoy) = ikinci Xoy xanı (1763-861. 
Təbriz xanlığının hakimi Nəcəfqulu xan 
pümbuli Ə.x.D.-yə tabe idi, Kartli-Kaxeti 
çaflığı ilə diplomatik münasibətlər qur- 
muşdu. Xanlığın artan nüfuzundan Tür- 
kiyənin istifadə edəcəyindən ehtiyatlanan 
Rusiya Әж.Ф.-п öz tərəfinə çəkməyə 
çalışırdı. Bü məqsədlə реп. Q.A.Potyomki in 
xüsusi tapşırıq aldı (1784), Öz növbəsində 
Türkiyə tərəfindən xana imtiyazlar verildi. 
Xoy xanı digər Azərb. xanları ilə birlikdə 
Axıska paşasının yanına nümayəndə gön- 
dərdi, / Əbdülhəmiddən yardım istədi. 
Əx.D.-nin yaxın müttəfiqi olan Qarabağ 

xanı İbrahimxəlil xanla Təbrizdən əldə 
etdikləri qənimətin bölüşdürülməsi zamanı 
münasibətləri soyudu və Xoy xanı Qarabağ 

xanlığını işğal etdi, İbrahimxəlil xan girov 
götürülərək Xoy qalasına aparıldı. Bir 
müddət İrəvan, Naxçıvan və Qaradağ xan- 
liqlarını özündən asılı vəziyyətdə saxlayan 
Әх.уә qarşı narazılıq artdı və sui-qəsd 

nəticəsində qardaşı Şahbaz xanın övladları 
tərəfindən qətlə yetirildi. Sui-qəsdçilərdən 
biri olan Cəfərqulu xan hakimiyyəti ələ 
keçirdi. 
ƏHMƏD XANİ (1651, Çukurca, Hakka- 
n- 1707, Doğubəyazid, Ağrı) — kürd şairi, 
ədəbiyyatçı, mütəfəkkir və maarif xadimi. 
Bir müddət Cizrədə yaşamış, sonradan 
Doğubəyazidə köçmüşdür. Ərəb, fars və 

türk dillərini bilən Ə.X. Yaxın Şərq ədə- 
biyyatı ilə yaxından tanış olmuş, əsərlərini 
fars və kürd dillərində yazmışdır. Doğu- 
Bəyazid mədrəsələrində müəllim və İshaq 
paşa sarayında katib işləmişdir. Ərəbcə- 
kürdçə mənzum “Növbahari" (1683) lüğə- 
tinin, “İman kodeksi”nin, poetika və fəl- 
səfəyə dair əsərlərin, xalq dastanının süyeti 
əsasında, məsnəvi formasında yazılmış 

"Məm və Zin” (1693) poemasının müəl- 
lifidir. Süğet xəttinin inkişafında, obrazların 
təsvirində orta əsr ədəbiyyatına xas olan 
sxematikliyə qarşı çıxaraq, poemanı fərdi 
yaradıcılıq üslubunda işləmişdir. “Məm və 
Zin” poemasında şairin həyat haqqında 
fəlsəfi düşüncələri öz əksini tapmışdır. 

Poema ilk dəfə 1920 ildə İstanbulda nəşr 

edilmişdir. 
Əsəri: Məm vəZin. B., 1976. 

ƏHMƏD İBN HƏSƏN, 11 Əhməd 
Toqan xan (?- təqr. 1056) — Qaraxani 

ƏHMƏD İBN TULUN 

xanı böyük xaqan kimi tanımamış, digər Dənizçi ailəsində doğulmuşdur. İbn Ma- qardaşı Əli Toqanla birləşərək özünü vahid cid kimi də tanınır. Ə..M. ки 
Karluk-Qaraxani xaqanlığının böyük xa- mənbələrində səhvən “Qucarat mavrı” ad- 
qanı clan etmişdi. Paytaxt olan Balasaqun, landırılır. 40-a yaxın əsəri (əksəriyyətini 
həmçinin Xocənd, Fərqanə, Özkənd və nəzmlə yazmışdır) var. Ən mühüm və 
Ahıska ona tabe olmuşdu. Lakin Yusif irihəcmli əsərlərindən biri “Kitab əl-fəvaid 
Qədir xan Özkəndi və Balasaqunu geri fi üsul elm əl-bəhr və-1-qəvaid”dir (“Də- 
aldıqda, ƏliH. onun hakimiyyətini tanımaq nizçilik elminin əsasları və qaydaları haq- 
məcburiyyətində qalmışdı. 
ƏHMƏD İBN HƏNBƏL ( Јаз сә sasl), 

qında faydalı məlumatlar kitabı"), Ə.i.M. 
Qırmızı dəniz, İran körfəzi və Hind oken- 

Əbu Abdullah (noyabr, 780, Bağdad nından keçən dəniz marşrutları haqqındı. 
= 31.1:855, Bağdad) – hədis alimi, fəqih, məlumat vermişdir. 1498 ildə Vasko da 
hənbəliyyə məzhəbinin banisi. Əslən Xo- Qamanın gəmilərini Afrikanın ş. sahillə. 
rasandandir. İlk təhsilini Əbu Hənifənin 
tələbəsi Qazi Əbu Yusifdən almışdır. Uzun: 

rindən Kəlkətəyədək aparmışdır. 
Əd: КраҹковскиН ИЛО, Арабсках reo- 

müddət səfərlərdə olmuş, dövrünün, demək графиҹесках литература. Избр, Сон, r. 4, М.-Л., 
olar ki, bütün alimləri 
Ənənəçilərlə mötəzililər arasında gərgin 
mübarizə şəraitində fəaliyyət göstərmişdir. 
Məmunun 1813-833) nörəzilə ehkamlarını 
(xüsusilə Quranın yaradılmış olması ideya- 
sını) məcburi qəbul etdirmək məqsədilə: 
833 ildə başlatdığı və tarixə “mihnə (sınaq) 
hadisəsi” kimi düşmüş təzyiq və təqiblərin 
ilk qurbanlarından olmuş, lakin sona qədər 
Quranın yaradılmış olduğunu təsdiqləmə- 
miş, bununla da ənənəçilər arasında böyük 
nüfuz qazanmışdır. Ənənəçiləri dəstəklə- 
yən xəlifə əl-Mütəvəkkilin 1847-861) za- 
manında təqiblərdən xilas olmuş, lakin yeni 
hakimiyyətin himayəsini qəbul etməyərək, 

yoxsul həyat sürməyə üstünlük vermişdir. 
Qurana və hədislərə sıx bağlı olan 

Ə.H. mətlərin rasionalist izahını qəti 
ini hökmlərin veril- 

məsində icma (ümumi razılıq), rəy (şəxsi 
fikir), qiyas (analogiya) və istihsan (iki 
fikirdən birinə üstünlük vermə) metod- 
larini mükəmməllikdən uzaq sayır, onların 
tətbiqini Quran, sünnə və hədislərdə heç 

bir cavab tapılmadığı ən son məqamda 
məsləhət görürdü. Cəhmiyyə, mötəzilə və 
qədərilərə qarşı çıxır, kəlam elmini tən- 
qiddən çəkinmirdi. Siyasi görüşlərində 
praqmatizmi ilə seçilən Әл.Н. bir tərəfdən, 
hansı keyfiyyətlərə malik olmasına baxma- 
yaraq, xəlifəyə itaət etməyə çağırır, digər 
tərəfdən isə “insanların imanında şübhə 
yaradan” rəhbəri vəzifədən kənarlaşdır- 
mağı mümkün sayırdı. Ə. 
hüm əsəri təqr. 30 min hədisi ehtiva edən 
“Müsnəd” toplusudur. “Əz-zöhd”, “Ər- 
rədd ələz-zənadiqə vəl-cəhmiyyə”, "Əs- 
səlat", “Fəzailüs-səhabə” və s. əsərləri də 

şəkildə rədd edirdi 

1957:1liyxonexii TA.Tpiieipacniue soni 
Ахмеда Иби Маджида... М.-. 1957. 
ƏHMƏD İBN TULUN 1835, Bağdad – 
884, Misir, Fustat (yaxud Antioxiya)) 
Misirdə türkmənşəli Tulunoğulları (Tolun- 

oğulları) sülaləsinin banisi, Tulunoğulları 

dövlətinin hökmdarı 1868-8841. Atası Tu- 

un doqquzoğuzlar tayfasından Buxara tür- 
kü idi. 855 ildə xəlifə əl-Mütəvəkkilin ya- 

nında əlahiddə hərbi hissənin komandanı 
təyin edilmiş, sonra isə Tarsusun əmiri 

olmuşdur. Ə.i.T. Bizansa qarşı yürüşlərdə 
iştirak etmiş, qoşunla xəlifə əl-Mütəz tə- 

rəfindən əleyhdarlarına qarşı mübarizə 

aparan Misir canişininə köməyə göndəril- 

mişdi. 868 il sentyabrın 15-də o, böyük 
qoşunla Fustata (indiki Qahirə) girmiş, 
Misirin canişini təyin edilmiş və əmir elan 

olunmuşdur. Hakimiyyətinin ilk illərindən 
hərbi və maliyyə məsələlərini nəzarətinə 
almış, ədliyyə sistemini türk ənənələrinə 
uyğun qurmuşdur. İsgəndəriyyədə və digər 
yerlərdə itaətsiz əmirlərə qarşı mübarizə 
aparmışdır. Yuxarı Misirdə Ələvilərin üs- 

yanını (868-869) yatırmışdır. Türklərdən, 
bədəvilərdən (bərbərlərdən) və sudanlılar. 
dan ibarət peşəkar ordu yaratmış, 100 

minlik qoşunla Suriya hakimi İsa ibn Şeyx 
əş-Şeybani üsyanının qarşısını almışdır. 
İraqın c.-unda Bəsrəni nəzarətində saxla- 
mışdır, 874 ildən Bağdada bac verməyi da- 
yandırmışdı. 878 ildə Şam (Dəməşq) və 
Hələb şəhərləri daxil olmaqla Suriyanı, 
daha sonra Adana, Tarsus, Yerusəlim (Fə- 
ləstin) və İordaniyanı dövlətinin tərkibi- 
nə qatmaqla ərazisini genişləndirmişdi. 
Ə.i.T. Bizansla müharibəyə başlasa da, 
oğlu Abbasın ona qarşı üsyan edərək һа- 

var. Fiqhə dair görüşləri tələbələri tərə- kimiyyəti ələ keçirmək istəyini eşidib təcili 
findən “Məssil” adlı müxtəlif kitablarda Fustata qayıtmışdı. Ə.i.T.-un Məkkəni tut. 

toplanmışdır. 
ƏHMƏD İBN MƏCİD ( заза gə ха) 
7-9) — 15 əsr ərəb losmanı, dəniz coğrafi- 

hökmdarı (1024-261. Qardaşı Yusif Qədir yasına həsr. edilmiş əsərlərin müəllifi. 

maq cəhdi (883) uğursuzluqla nəticələn- 
mişdi, Onun sərkərdəsi Tarsusda üs 
qaldırmışdı. Tarsusun uğursuz mühasirəsi 
zamanı xəstələnmiş Ə.i.T. Fustata qayıdıb 



ƏHMƏD İBN YƏHYA 

hakimiyyəti oğlu Xumaraveyhə vəsiyyət 

etdikdən sonra ölmüşdür. 
Ə.iT.-un hakimiyyəti dövründə varlı 

əyalətlərdən toplanmış vəsaitin bir hissəsi 
ki, və ticarətin inkişafına yönəldilmişdi. 
ƏiiT. üzərində xəlifənin adı ilə yanaşı, öz 
adı da olan pul zərb etdirmişdi. Onun döv- 
lətində islam-türk mədəniyyətinin müxtəlif 
sahələri tərəqqi tapmış, bir sıra əzəmətli: 
binalar, məscidlər, o cümlədən "Maristan” 

adlı məşhur ilk iri dövlət xəstəxanası (873) 
tikilmişdi. 876-879 illərdə Qahirədə Yaş- 
kur təpəsində inşa etdirdiyi möhtəşəm 

məscid Ə.i.T.-un adını daşıyır və bugünə- 

dək ilkin görkəmini saxlayır. 
ƏHMƏD İBN YƏHYA (1895, Səna - 

Yəmən kralı (1948 
ildən) və imamı. Kral Yəhya ibn Məhəm- 
mədin oğludur. Şimali Yəmən t. 

dəstəyi ilə mühafizəkar daxili siy 
rüdürdü. Konstitusiyalı monarxiya və ya 
respublika qurmaq uğrunda hərbi və tayfa 
müxalifətinin çıxışlarını amansızcasına 

yatırmışdır (1955, 1959). Xarici siyasətdə 

pozitiv neytral mövqe tutmuşdur. Sui-qəsd 
(1961, 26 mart) zamanı aldığı yaralardan 
vəfat etmişdir. 

ƏHMƏD KAMAL AKÜNAL (noyabr, 

1873, İstanbul - 1942, İstanbul) = türk 
İumalisti, publisist, şair və pedaqoq. İs- 
tanbul “Darüsşəfəqə” liseyini bitirdikdən 
(1893) sonra bir müddət ədəbiyyatdan 
dərs demiş, “Maarif”, “Məktəb”, “Миг- 

Sabah” və “Sərvət-i fünun” qəzet 
və ğumnallarında ilk şeir və məqalələrini 

dərc etdirmişdir. “Gənc türklər” hərəka- 

unin fəal üzvlərindən olan Ә.К.А, //Əb- 

dülhəmidin dövründə bir neçə dəfə həbs 
edildikdən sonra Avropaya qaçmı 
məcbur olmuşdur. Afinada “İcma-i üm- 

mət” (1901) qəzetini buraxmış, Misirə 
köçərək “Doğru yol” və “Həqayiq-i 
Şərq” qəzetləri ilə əməkdaşlıq (1905) 
etmiş, “Doğru söz” (1906) qəzetinin tə- 
sisçisi və baş redaktoru olmuşdur. 1907 
ilin mayında Ə.Hüseynzadənin dəvəti ilə 

"üyuzat” (1906. 
üçün məqalələr yazmış, “Hə- 

qiqət” (1909-10) və “Günəş” (1910) qə- 
zetləri, “Yeni Füyuzat” (1910-11) јагпаһ 
onun redaktorluğu ilə çıxmışdır. Bir 
müddət “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin Ba- 
laxanıdakı məktəbinə rəhbərlik etmişdir. 
1911 ilin martında Bakıda yurnalistlərin 
həbsi ilə müşayiət olunan bir sıra qə- 
zetlərin bağlanması nəticəsində panis- 
lamizmin və pantürkizmin təbliğində 
təqsirləndirilən Ə.K.A. da Rusiya höku- 
məti tərəfindən ölkədən xaric edilmişdir. 
“Füyuzat” (1910, Bakı), “Vətən övladla- 

sadi 
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na ninni” (1915, İstanbul) və xatirələ- 
rindən ibarət 12 kitabın müəllifidir. 
ƏHMƏD KƏNDİ - İranın Zəncan osta- 
nında kənd, Mərkəzi şəhristanının Ətraf: 
bölgəsində, Zəncan ş.-ndən 27 kr c.-da 
yerləşir. 

ƏHMƏD KƏSRƏVİ (u53.3-5 sal) 
Təbrizi (30.9.1890, Təbriz – 11.3.1946, 

Теһгал) - İran tarixçisi, publisist və hüquq- 
şünas, Milliyyətcə azərb.-dır. Üçcildlik 
“Tarixe-məşruteye-İran” ("İran məşrutə 
tarixi", Tehran, 5-ci nəşr, 1962) kitabında 
1905-11 illər İran inqilabının tarixi tədqiq 
olunur. “Şəhriyaran-e qomnan” (“Namə- 

lüm hökmdarlar”, Tehran, 2-ci nəşr, 1957), 
"Azəri, ya zəban-e bastan-e Azərbaycan” 
(“Azəri, yaxud Azərbaycanın qədim dili”, 
Tehran, 1938), “Namha-ye şəhrha və deh- 

haye İran” ("İranın şəhər və kəndlərinin 
adları”, Tehran, 1930), "Şeyx Səfi və tə- 

barəş” (“Şeyx Səfi və onun nəsəbi”, Teh- 
ran, 1927) əsərlərində İranın, o cümlədən 
Azərb.-ın qədim və orta əsrlər tarixi to- 
ponimikasından bəhs edilir. Ə.K.-nin əsər- 
lərində iranpərəstlik təmayülü güclüdür. 
İctimai-siyasi baxışları (kəsrəvilik) 1930- 
cu illərdən dualist xarakter daşımışdır. 
Ə.K.-yə görə, cəmiyyət bərabərhüquqlu 
xırda mülkiyyətçilərdən ibarət olmalı, 
torpağa onu becərənlər yiyələnməlidir. 
Әк. əsərlərində Azərb.-a xüsusi yer ayırsa 

da, məsələlərin izahında İran millətçiliyi 

mövqeyindən çıxış etmiş və İran azərb.- 
larının farslaşdırılması kimi mürtəce ideya 
irəli sürmüşdür. “İslam fədailəri" təşkila- 
tinin üzvləri tərəfindən öldürülmüşdür. 

ƏHMƏD QƏZZALİ (ЈА) səsli, 
Məcdəddin Əbül-Fütuh Əh- 

məd ibn Məhəmməd əl-Qəz- 
zali ət-Tusi (təqr. 1061, Tus ya- 
xınlığındakı Tabaran k. — 1123, yaxud 
1126, Qəzvin) – sufi mütəfəkkir, Məhəm- 
məd Qəzzalinin qardaşı. İlk təhsilini Tusda 
Əhməd Raziqanidən almışdır. Bir çox 
yerlərə səyahət etmiş, dövrünün elmlərinə, 
xüsusilə /iqhə dərindən yiyələnmişdir. Bir 
müddət qardaşının yerinə Bağdadda Niza- 
miyyə mədrəsəsində dərs demişdir. Mən- 
bələrdə Əbu Bəkr Nəssac Tusi və Farmə- 

dinin tələbəsi olmasına dair məlumat var. 
Təriqət silsiləsinin Həsən Bəsriyə çatdığı 
göstərilir. Müridlərindən Əbül-Fəzl Bağda- 
di və Əbul Nəcib Sührəvərdi vasitəsilə bir 
çox təriqətə (nemətullahiyyə, sührəvərdiy- 
yə, mövləviyyə, xəlvətiyyə və s.) təsiri ol- 

muşdur. Ən məşhur tələbəsi Eynülçüzatdır. 
Əsərlərini ərəb və farsca yazmışdır. Ə.Q.- 
nin ən mühüm əsəri farsca eşq mövzusunda 
yazılmış əsərlərin ilki hesab edilən “Sə- 
vanihül-üşşaq”dır (təqr. 1114). Başlıca 

dili axıcıdır. Sələfi Нә/ас | 
baş verən hadisə və prosesləri 
edən Ə.Q-yə görə, bütün bu 
mütləq ilahi gözəlliyin nüm 
“Məcalis”, “Təcrid fi kəlin 

rümüzədək çatmışdır. Ərrar, 
İraqi, Ruzbəhan Bəqli, 
mani, Nəcməddin Dayə, Rumi, 
Mahmud Kaşani, Sədi və b. Ə.Q.-nin həm: 
təsəvvüfün nəzəriyyəsi, həm də təcrübasinə 
dair görüşlərindən təsirlənmişlər. Məzar, 
Qəzvinin Əhmədiyyə məscidindədir, 
ƏHMƏD MİDHƏT (1844, İstanbul, Top. 
xana - 28.12.1912, İstanbul) — türk yazıçısı, 
umalist, maarifçi. Topxanada və Nişdə 

təhsil. almış, 1864 ildə Rusçukun (Bol- 
qarıstan) Vilayət Məktublar idarəsində 
fəaliyyətə başlamışdır. 1868 ildə “Tuna” 
qəzetinin redaktoru, sonra baş redaktoru 
olmuş, 1869 ildə Bağdada vali təyin edil. 
miş Midhət paşa ilə birlikdə oraya get. 
mişdir. Bağdadda tanış olduğu elm və 
mədəniyyət xadimlərindən Şərq və Qərb 
mədəniyyətlərini öyrənmişdir. İlk kitablar 

olan “Xaceyi-əvvəl” və “Qissədən hissə"ni: 
də Bağdadda yazmışdır. 1871 ildə İstanbula 
qayıtmış, “Cərideyi-əskəriyyə” qəzetinin 
baş redaktoru olmuş, cəmi 10 sayı çıxan: 

“Dağarcıq” yurnalını yaratmışdır. Həmin 
umalda işıq üzü görən “Divardan bir səda” 

məqaləsindəki materialist düşüncələrinə. 
görə 1873 ildə Rodosa sürgün olunmuş, 

orada Süleymaniyyə mədrəsəsi açmışdır. 
1876 ildə V Sultan Murad tərəfindən bağış- 
lanaraq İstanbula qayıtmış, 1878 ildə "Tər. 
cümani-həqiqət” qəzetini təsis etmişdir. 
Pedaqoyi fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. 

“Dənizçi Həsən” (1874), “Fəlatun bəylə 

Rakim əfəndi” (1875), “Parisdə bir türk” 
(1876), “Yerüüzündə bir mələk” (1879), “Dür- 

danə xanm” (1882), “Dəmir bəy” (1888), 
"Əski məktublar” (1897) və s. romanların, 
“Gənclik” (1870), “Bir gerçək hekayə” 
(1876), “Diplomlu qız” (1890), “Ana-qız” 
(1893) vəs. hekayələrin müəllifidir. 

Əsərlərinin əksəriyyətində Tənzimat 
dövrünə xas dualizm əks olunur, Şərq və 
Qərb mədəniyyətləri qarşılaşdırılır. İslam 
inanc sisteminin qənaətbəxş olmadığını 
aşılayan ilk yazılarında bir sıra materialist 
və pozitivist fikirlər irəli sürsə də, sonradan 
spiritualist düşüncələri dəstəkləmişdir. 
Tədqiqat obyektləri baxımından dinlə fəl- 
səfəni eyniləşdirmiş, cəmiyyətin istiqa” 
mətləndirilməsində dinin daha təsirli ol- 

ranan yeni bədii üslubun görkəmli nüma- 
lərindən biridir. Məşhur "Böyük Təb- 

ә Şahnaməsi", yaxud “Demott Şahna- 
məsi"nə (1340-50) çəkilmiş miniatürlərin 
əsas müəlliflərindən biridir, Həmin əsər- 
dəki ona aid edilən rəsmlərdə forma ilə 
məzmun vəhdəti, dramatik, faciəvi səhnə- 
tərin, qəhrəmanların daxili aləmlərinin us- 
talıqla qabarıq şəkildə verilməsi onun ya- 
radıcılığının başlıca xüsusiyyətlərindəndir. 
Alman tədqiqatçısı E. Şreder, islam incə- 
sənətinin tədqiqatçısı amerikalı O.Qrabar 
“Demott Şahnaməsi" miniatürlərinə yüksək 
qiymət vermişlər. 

ƏHMƏD MÜCTƏHİD (7, Təbriz - 1849, 
Təbriz) – Azərb, alimi, fəqih. Bir mənbədə 
81:il yaşadığı göstərilir. Əslən şahsevən 
tayfalarının Muğanlı qolundandır. Döv- 
rünün mərcə ət-təqlidlərindən biri Seyid 
Əli Təbatəbai İsfəhaninin tələbəsi olmuş, 
ondan ictihad icazəsi almışdır. 1827 ildə 
гаҹаг Təbrizi işğal etdikdə Qəzvinə getmiş, 
Fətəli şah Qacarın himayəsi altında yaşa- 
miş, “Minhəcür-rəşad fi şərhil-irşad” əsə- 
rini orada yazmışdır. Türkmənçay müqavi- 
ləsi bağlandıqdan sonra Təbrizə qayıtmış, 
məktəblər təsis edərək, maarifçilik fəaliy- 
yəti ilə məşğul olmuşdur. Fiqhlə yanaşı, 
ədəbiyyatı da mükəmməl bilmiş, şeirlər 
yazmışdır. “İcazə”, “Ər-Risalət əs-sövmiy- 
yə" ("Oruc traktatı”), “Ər-Risalət əl-əmə- 
liyyə” (“Əməl traktatı”), “Mənaseki-həcc” 
(“Həcc ayinləri") əsərlərinin və ərəb di- 
lində bir qəsidənin müəllifidir. Məzarı Nə- 
cəfş.-ndədir. 
ƏHMƏD NAXÇIVANİ, Əhmədibn 
Əyyub əl-Hafiz Naxçivani (7— 
7) – 14 əsrdə yaşamış Azərb. memarı, 
Naxçıvan memarlıq məktəbinin görkəmli 
nümayəndələrindən biri. Bərdə türbəsinin 

(1322) müəllifidir. Türbənin şm. tərəfdəki 

baştağının tünd-bənövşəyi rəngli kaşı yer- 
liyi üzərində nəsx xətti ilə memarın adı 
yazılmışdır. Binanın kompozisiya həlli, 
ayrıntıların diqqətlə işlənməsi, həndəsi və 
yarımhəndəsi polixrom kaşı omamentlərin 
tətbiqi, kitabələrdən bəzək vasitəsi kimi 
istifadə edilməsi Ə.N.-nin üslubu üçün sə- 

Əmir Teymunun 
runa aparılmış və onun əmri ilə öldürül- 
müşdür. 
ƏHMƏD RASİM (1865, İstanbul – 21.9. 
1932, orada) – Бәк Ән i,tənqidçi, tarix- 

Dəzgahçılar, Çuxurçeşmə, Hafizpaşa mək- 
təblərində almış, 
1876-83 illərdə 
“Daruşşəfəqə”də 
oxumuşdur. 1885- 
1908 illər arasında 
“Şəfəq”, “Gülşən”, 
“Hamiyyət”, “Sə- 

təb”, “Müsəvvər fən və ədəb”, “İrtika”, 
“Sərvəti-fünun" iumallarında, “Tərcümani- 
həqiqət”, “Sabah”, “Bəsirət”, “Səadət” qə- 
zetlərində məqalələr, tərcümələr və şeirlər 

çap etdirmişdir. Yazıları ilə türk dilinin və 
publisistikasının zənginləşməsinə xidmət 
gös- tərmişdir. Əsasən, nasir kimi tanınan 
Ə.R. divan və fransız poeziyası tərzində: 
şeirlər yazmışdır. 1908 ildə Hüseyn Rəhmi 
ilə birlikdə “Boşboğaz ilə Güllabi” adlı 
satirik qəzet dərc etdirmişdir. “Mənakibi- 
islam” adlı kitabına görə “Məcidi” nişanı 
almışdır. Üçüncü və: dördüncü dönəm 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçil- 

mişdir (1927), Tarix, coğrafiya və qramma- 
tikaya dair müxtəlif mövzularda əsərlər 
yazmışdır. İnsanların vərdişləri, geyimləri 
və həyat tərzindən geniş şəkildə bəhs edən 
belə əsərləri (“Məqalət və müsahabat”, 
“Şəhər məktubları”, “Tarix və mühərrir”, 
“Eşkali-zaman”, “Ciddü-mizah”, “Gülüb 
ağladıqlarım”) Türkiyənin 1890 ildən son- 
rakı sosial həyatı haqqında qiymətli mən- 
bədir. “Gecələrim”, “Falaka”, “Rəsmli və 
xəritəli Osmanlı tarixi”, “İki xatirət, üç 
şəxsiyyət", “İstibdaddan hakimiyyəti-mil- 
liyyəyə", “Tarixi-müxləsəri-bəşər”, “Tə- 
rəqqiyyati-elmiyyə və mədəniyyə”, “Ru- 
mıniya məktubları”, “İlk böyük mühər- 

siyasi əhəmiyyətli rol oynaya 
bilməmişdir. 1923 ildə Qərbi Avropaya: 
sürgün edilmiş, 1925 ilin oktyabnında dev- 

rilmişdir. Fransada vəfat etmişdir. 
ƏHMƏD ŞAH DÜRRANİ (təqr. 1722, 
Pəncab əyaləti, Multan — 16/23.10.1772, 
Əfqanıstan, Toba-Maruf) — paytaxtı Qən- 
dəhar olan Dürranilər dövlətinin banisi və 
ilk hökmdarı. Nadir şalı Əfşarın yürüşlə- 
rində iştirak etmiş, onun ölümündən (1747) 
sonra İran ordusunda əfqan dəstələrinin 
başçısı kimi Əfqanıstana qayıtmışdı. 1747 

ildən şah olmuşdur. Bütün əfqan tayfalarını 
hakimiyyəti altında birləşdirmiş, 1748-57 
illərdə Pəncabı, Kəşmiri, Sirhindi, Sindi, 

Xorasanı, Bəlxi, Bəlucistanı zəbt etmişdir. 
1761 ildə Panipat vuruşmasında maratha- 
ları ağır məğlubiyyətə uğratmışdır, Ə.ş.D. 
hərbi, inzibati və məhkəmə hakimiyyətini 
xanlara verməklə, puştu tayfaları arasındakı 
qarışıqlığa son qoymağa çalışmışdır. 
ƏHMƏD ŞƏMSƏDDİNibn Məhəm- 

məd Təbrizi (? - ?) – 15 əsr Azərb, 
memarı və nəqqaşı. Məşhəddə Qaraqo- 
yunlu Cahan şahın tikdirdiyi, sonra Əlişir 
Nəvai tərəfindən bərpa etdirilmiş Şah məs- 
cidinin (Özbək məscidi də adlanır) memarı 
və nəqqaşı olmuşdur. Məscidin kaşı bəzək- 
lərində adını həkk etmişdir. 
ƏHMƏD ŞÖVQİ TƏBRİZİ (?, Təbriz 
– təqr. 1547/48, Kabil) - Azərb, şairi, 

xəttat, Həyatı haqqında məlumat azdır. 
Barəsində ilkin məlumat Sam Mirzənin 
“Töhfeyi-Sami” təzkirəsində verilmiş, 
Ә.ӰЛ.-пип Sam Mirzənin xidmətində ka- 

tiblik etməsi, nəstəliq xəttinin ustadi və 
daha çox qəsidə şairi olması göstərilir. 

Məhəmmədəli Tərbiyətin “Danişməndani- 
Azərbaycan” təzkirəsində Ə.ŞT.-nin 1480 
ildə İmam Əlinin “Divan”ını farscaya 
tərcümə edərək, Ağqoyunlu hökmdarı Sul- 
tan Yaquba təqdim etməsi və Şah Тәһ- 
masib dövründə Kabilə köçüb, orada dün- 
yasını dəyişməsi qeyd olunur. Şairin ana 
dilində yazdığı “Divan "ının bir əlyazma 
nüsxəsi Ankara Milli Kitabxanasında sax- 
lanılır. Firuz Rifahi Ələmdari bu əlyazma 
əsasında şairin “Divan”ını 2015 ildə Теһ- 
randa ərəb və latın əlifbaları ilə nəşr et- 

dirmişdir. Ələmdarinin yazdığına görə, 
Ә.ӰЛ. Bağdadda yaşayarkən M.Füzuli ilə 

rirlərdən Şinasi” əsərlərinin müəllifidir. Ə. görüşmüş, onunla dostluq münasibətlərində 

həmdə bəstəkar kimi tanınmış, öz şeirlərinə olmuşdur. Ə.ŞT.-nin şeirlərində Füzulinin 

65-ə qədər musiqi əsəri bəstələmişdir. adını ehtiramla çəkməsi də bunu sübut edir. 
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Şairin “Divan”ına 8 qəsidəsi, 32 qəzəli, 39. 
müxəmməsi, $ tərkibbəndi, 12 tərcibəndi, 
40 rübaisi, 1: müstə- zadı, 3 mürəbbesi, 
həmçinin heca vəznində yazdığı 36 bayatı 
və 14 gi həyatı ilə bağlı qələmə 
aldığı “Yaşnamə"si daxildir. 

Əsəri: Divan. Tehran, 2015. 

Əd: Tərbiyət M.Danişməndani-Azərbaycan. 

B. 1987, 
ƏHMƏD VƏFİQ PAŞA (3.7.1823, İs- 
tanbul — 2:4:1891, İstanbul) — Osmanlı 
dövlət və siyasi xadimi, alim, yazıçı. İx- 
tisasca mühəndis idi. Fransada təhsilini 
başa vurduqdan sonra İstanbula qayıtmış, 
1837 ildə Babi-Alinin Tərcümə Odasında 
işləmişdir. Londonda (1840-42), Tehranda 
(1851–54), Parisdə (1859-61) səfir olmuş- 
dür. 1862-64 illərdə müxtəlif dövlət vəzifə- 
lərində çalışmış, geniş tikinti işləri aparmış, 
su kanalları çəkdirmiş, tarixi memarlıq abi- 
dələrini bəma etdirmişdi. Ə.V.p.-nın xalq 
içərisində böyük nüfuz qazanması Osmanlı 
sarayında ona qarşı müxalif: qüvvələrin 
meyduna gəlməsinə səbəb olmuş, nəticədə 
1865 ildə onların iftirası ilə təqaüdə gön- 
dərilmişdir. Lakin Mahmud Nədim paşa baş 
vəzir olduqdan (1871) sonra yenidən siyasi 
fəaliyyətə qayıtmış, müxtəlif vəzifələrdə 
çalışmışdır. 1877 ildə // Əbdülhəmidin döv- 
ründə birinci məşrutənin elanından sonra 
İstanbuldan millət vəkili seçilmiş, Məclisi: 
Məbusanın sədri təyin edilmiş, martın 26- 
da isə ona vəzir rütbəsi verilmişdir. 18 və 
1882 illərdə baş vəzir idi. Ə.V.p--nın tarixə 

dair əsərləri Türkiyə tarixi ümumi kursunun 
yaradılmasında ilk cəhd olmuşdur. Mol- 
yerin təsiri komcdiyalar yazmışdır. 
Volter, Molyer, Şekspir, Hüqo və b.-nın 
əsərlərinin türk dilinə ilk tərcüməçilərin- 
dəndir. Əbilqazinin “Şəcəreyi-tərakimə 

əsərini türkcəyə çevirmiş və şərh etmişdir 
(1864). 1869), 

ni” (1876) əsərlərinin müəl- 

Fəzləkeyi-tarixi-Osma 
Ləhceyi-Osm 

lifidir. fən Xəldunun əsərlərinə geniş mü- 
qəddiməsi, türk folkloru və dilinə dair 
əsərləri var. 
ƏHMƏD YƏL 
Bağdad) - M 
16/171. Rəvyaa 

Əhmədil (? - 1117, 
Да hakimi (1107/08, 

ər sülaləsindən idi, İbn əl- 
Əsirin məlumatına görə, Rəvvadi hökmdarı 
Vəhsudanı nəvəsidir. Bir sıra tədqiqatçılar 
Rəvvadilər sülaləsinin 1107/08 ildən son- 
rakı: dövrünü “Əhməd Yəlilər sülaləsi" 
adlandırırlar. Ə.Y. 1112 ildə 5000 nəfərlik 
süvari qoşunla Suriyada səlibçilər əleyhinə 
döyüşlərdə iştirak etmiş, Bağdadda xəlifə 
sarayında Həşşaşilər. tərəfindən öldürül- 
müşdür 
ƏHMƏD YƏSƏVİ (təqr. 1093, Qazaxıs- 
tan, Yassı ş. (indiki Türküstan) yaxınlığın- 
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dakı Sayrum qəs. = 1166, Yassi) — sufi şair, 
yasəviyyə təriqətinin banisi. Hayatı haq- 
qında məlumat azdır. İlk təhsilini Yassıda 
böyük kəramət sahibi Arslan Babadan al- 

mişdir. Onun vəfatından sonra Buxaraya 
gedərək, Şeyx Yusif Həmədaninin müridi 
olmuşdur. 1160 ildə irşad vəzifəsinə keç- 
miş, bir müddət sonra vəzifəsini Əbdül- 
xaliq Gücdəvaniyə təhvil verərək, Yassıya: 
qayıtmışdır. Yassıda Ə.Y.-nin məzarı üzə- 
rində Əmir Teymurun göstərişi ilə məscid- 
məqbərə kompleksi inşa olunmuşdur. 

Sadə və anlaşıqlı vəzləri, heca vəznli 
şeirləri (“hikmətlər) ilə yerli əhali və köçəri 
türklər arasında böyük nüfuz sahibi olmuş 
Ə.Y. Orta Asiyada islamın və təsəvvüfün 

yayılmasında böyük rol oynamışdır. Hik- 
mətləri dərvişlər vasitəsilə uzaq türk tay- 
falarına qədər gedib çıxmış, müxtəlif öl- 
kələrdə çoxsaylı xəlifələri olmuşdur. Ə. 
nin “Divani-hikmət” şeir toplusu dövrü- 
müzədək böyük dəyişiklik və əlavələrlə 
gəlib çatmışdır (ilk dəfə 1878 ildə nəşr 
olunmuşdur). Cağatay dilində, xalq şeiri 
formalarında yazmışdır. Şeirlərinin dilində 
oğuz ünsürləri var, 
ƏHMƏD YUQNAKİ, Əhməd ibn 

Mahmud Yuuqnaki(l2 əsrin sonları, 
Səmərqənd yaxınlığında Yuqnak — 13 əsrin 
əvvəlləri) – özbək şairi. Anadangəlmə kor 
olmuşdur. Mədrəsədə təhsil almışdır. Döv- 

rümüzədək gəlib çatmış yeganə əsəri “Hə- 
qiqətlər töhfəsi” (“Hibbətül-həqayiq”, ilk 
dəfə 1915-16 illərdə İstanbulda nəşr olun- 

muşdur) didaktik poemasıdır. Əsər Orta 

Asiya və Qazaxıstanda geniş yayılmışdır 
(ərəb və uyğur əlifbaları ilə köçürülmüş 
əlyazmaları var). Bədii ifadə və təsvir va- 

sitələri ilə zəngin olan poemanın əsasında 
humanizm dayanır, ədəbiyyat və elm yük- 

sək qiymətləndirilir. Əsər Ə.Nəvqinin ya, 
radıcılığına təsir göstərmişdir. 

Ət: Cəfərov N. Türk xalqları ədəbiyyan 
Qədim dövr. 4 cilddə, с. В. 2006, 
ƏHMƏD ZƏKİ VƏLİDİ TOĞAN (ın, 
12.1890, indiki Başqırdıstan Resp.-nin 
İşimbay r-nunun Küzən k. — 26.7, 1970, 
İstanbul) – şərqşünas, türkoloq, fəlsəfə ed: 
(1935), Mançester Un-tinin fəxri доҝ̆логу. 
(1967). Fevral inqilabından (1917) sonra 

başqırd milli azadlıq hərəkatını başçılıq. 
etmişdir. Ə.Z.V.T. Orenburqda keçirilən 
Ümumbaşqırd qurultayının gedişində şə- 
həri işğal edən ruslar tərəfindən həbs olun- 
müşdür (1918, 18 fevral). Həmin ilin iyu. 
nünda həbsdən qaçmışdır. Başqırd dövlər 
yaradıldığı zaman müdafiə naziri: təyin 
edilmişdir (1919). Basmaçıları dəstəkləmiş, 

Türküstan Milli Birlik Cəmiyyətinin təsis. 
çisi olmuşdur. 1925 ildə Türkiyəyə get. 
miş, İstanbul Un-tində çalışmışdır, 1932 

ildə Vyanaya köçmüşdür. Bonn Un-tində 

(1935) və Göttingen Un-tində (1938) müəl- 
lim işləmişdir. 1939 ildə Türkiyəyə qayır. 
miş, İstanbul Un-tində ümumi türk tarixi 
kafedrasını təsis etmişdir. İkinci dünya 
müharibəsinin sonlarında millətçilik və 

turançılıq ideologiyasını yaymaqda təqsirli 
bilinərək həbs olunmuşdur. Azad olunduq. 

dan sonra un-tdəki pedaqoyi fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. 

Əsərləri: Umumi türk tarihine giriş, İstanbul, 

1981: Oğuz destanı, Reşideddin Oğuznamesi, Ter: 

cüme ve tahlili. İstanbul, 1982, Hatıralar: Türkistan ve 

diger müslüman doğu türklerinin milli varlık ve kültür 

mücadeleleri. Ankara, 1999: Azərbaycan. B., 2007. 

ƏHMƏDABAD - Hindistanın q.-ində, 
Qucarat ştatında şəhər, Әһ. 5.6 min, (2011), 
Sabarmati çayı sahilindədir. Mühüm nəql. 
qovşağı, 1411 ildə Qucarat sultanlığının 

Əhmədabad. Dharmath məbədi. 19 əsr. 

ƏHMƏDALILAR TÜRBƏSİ 

абы Əhməd şah tərəfindən qədim Kar- 
navafi $-nin yerində salınmış və onun 
şərəfinə: adlandırılmışdır. 1573 ilədək Mü- 
zəffərilər sülaləsinin tabeliyində olmuş, 
sonuncu Qucarat sultanı 11 Müzəffərin 
Əlbər Cəliləddinə məğlubiyyətindən son- 
ra olmasından sonra Böyük Moğolların 
idarəçiliyi altına keçmişdir. 1818 ildən Ə. 
İngiltərə Ost-Hind şirkətinin nəzarətində 
idi. 1864 ildə Ə, ilə Bombeyi birləşdirən 
ду-пип çəkilməsindən sonra şəhər Hin- 
distanın şm. və с. hissələri arasında iri dy. 
qovşağına çevril-mişdir. 1947 ilədək Bri- 
saniya Hindistanının tərkibində idi. 1960- 
70 illərdə Ə, Qucarat ştatının paytaxtı ol- 

muşdur. 
Elm və mədəniyyət müəssisələri ara- 

sında Toxuculuq Assosiasiyası Sarayı 
(1951-54, memar. Le Korbüzye), Qucarat 
Un-ti (1950 ildən), Hindistan Menecment 
İn-tu (1962 ildən, memar L.Kan, 1962–74), 
Kaliko Toxuculuq və Xalq incəsənəti mu- 
geyləri, Sanskar Kendra muzey və mə- 
dəniyyət mərkəzi (1951-58: memar Le 
Korbüzye) var, 
ƏHMƏDABAD - Azərb. Resp. Goranboy 
r-nunun Muzdürlar ә.4.-пдә kənd. R-n mər- 
kəzindən 16 kn şm.-q.-də, düzənlikdədir. 
Әһ. 324 (2015): əkinçilik və pambıqçılıqla 
məşğuldur. İbtidai məktəb var. 
ƏHMƏDABAD - İranın Ərdəbil osta- 

nında kənd, Xalxal şəhristanının Səncid 
yölgəsinin Gəneqah kəndistanında, Səncid 
qəs.-ndən 18: km c.-q.-də yerləşir 
ƏHMƏDABAD - İranın Ərdəbil osta- 

nında kənd. Meşkin şəhristanının Mər- 
kəzi bölgəsinin Qərbi Meşkin kəndista- 
nında, bölgə mərkəzindən 9 km q.-də yer- 
ləşir 
ƏHMƏDABAD - İranın Qərbi Azərbay- 
can ostanında kənd. Xoy şəhristanının 

Ətraf” bölgəsinin Forurəq kəndistanında, 
Xoy ş.-ndən 23 km q.-də yerləşir. 
ƏHMƏDABAD - İranın Şərqi Azərbay- 
сап ostanında kəndistan. Marağa şəhrista- 
nın Təkab bölgəsinin şm. və şm.-ş.-in- 
də yerləşir. 
ƏHMƏDABAD - İranın Şərqi Azərbay- 
сап ostanında kənd. Marağa şəhristanının 

Miyandab bölgəsinin Qaralar kəndistanın- 
da, Miyandab qəs.-ndən 45 km e.-ş.-də 
yerləşir. 

ƏHMƏDABAD - İranın Şərqi Azərbay- 
çan ostanında kənd. Marağa şəhristanının 
Qaraağac bölgəsinin Çaharoymaq kəndista- 
nında, Qaraağac дә5.-пдәп 30: km şm.-ş.- 

də yerləşir. 
ƏHMƏDABAD - İranın Şərqi Azərbay- 
can ostanında kənd. Təbriz şəhristanının 

Bostanabad bölgəsinin Abbasi kəndistanın- 

Əhmədabad şəhərindən görünüş. 

da, Bostanabad qəs.-ndən 23 km с.-ӱ Вә. 
yerləşir. 

ƏHMƏDABAD - İranın Şərqi Azərbay- 

сап ostanında kənd. Əhər şəhristanının 

Vərzaqan bölgəsinin Şərqi Dizmar kəndi 
tanında, Vərzaqan qəs.-ndən 38 km şm.-da 
yerləşir. 
ƏHMƏDABAD - İranın Şərqi Azərbay- 
can ostanında kənd, Mərənd şəhristanının 
Culfa bölgəsinin Ələmdar Gərgər kəndis- 
tanında, Mərənd ş.-ndən 54 km şm.-da, 

Araz çayının sahilində yerləşir. 

ƏHMƏDABAD - İranın Zəncan osta- 

nında kənd, Mərkəzi şəhristanının Mah- 
nişan bölgəsinin Qənibəyli kəndistanında, 
Mahnişan qəs.-ndən 45 km şm.-ş.-də yer- 
ləşir, 
ƏHMƏDABAD - Azərb. Resp. Sabirabad 

r-nunda kənd, Əhmədabad ə.d.-nin mər- 

kəzi, R-n mərkəzindən 14 km ş.-də, Kür 

çayının sahilində, Muğan düzündədir. Əh 
2910 (2015): əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Tam orta məktəb, mədəniyyət 

evi, tibb məntəqəsi var. 
Ə.-dan 1,5 km 5.-дә antik dövrə aid 

Yastıqobu küp qəbirləri nekropulu möv- 
сиддиг. 
ƏHMƏDABAD – Azərb: Resp. Tovuz 
r-nunda kənd. Əhmədabad ә.8.-п/п (Əh- 
mədabad, Avdal, Qoçdərə k.-ləri daxildir) 
mərkəzi, R-n mərkəzindən 24 kn с.-да, 
Zəyəm çayının sahilində, dağlıq ərazidədir. 
Əh. 8442015), heyvandarlıq və əkinçiliklə 
məşğuldur. Tam orta məktəb, tibb mən- 

təqəsi, kitabxana, klub var. 
ƏHMƏDABADSU - Azərb. Resp. Tovuz 

r-nu ərazisində çay. Zəyəmçayın sol qolu. 

Uz, 9 km, hövzəsinin sah. 20 /ın?. Baş- 
lanğıcını Çinaldağ (Çınqıldağ) silsiləsinin 
ş. yamacından götürür, Əhmədabad k. әга- 
zisində Zəyəm çayına tökülür. 
ƏHMƏDAĞA - Yelizavetpol (Gəncə) 
qub.-nın Zəngəzur qəzasında (9:9.1930 

ildən Gorus r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ildə erməni-daşnak hücumla- 
rına məriz qalmış Ə, dağıdılmış və əhalisi 
qovulmuşdur. 
ƏHMƏDAĞALI - Azərb. Resp. Ağdam 
r-nunda kənd. Əhmədağalı ә.0.-п/п (Әһ 
mədağalı, Çıraxlı, Kolqışlaq, Mirəşelli k.- 
ləri daxildir) mərkəzi, R-n mərkəzindən 16 
km şm--ş.-də, Xaçın çayının sahilində, 
Qarabağ düzündədir. Əh. 1241 (2015) 
taxılçılıq, heyvandarlıq və tərəvəzçiliklə 
məşğuldur. Tam orta məktəb, uşaq müsiqi 
məktəbi, uşaq bağçası, mədəniyyət evi, 2 
kitabxana, tibb məntəqəsi, poçt var. 

Ə. ərazisində antik dövrə məxsus ya. 
şayış məskəni, Eneolit dövrünə aid 1 və 11 
Qöşatəpə, Əhmədüğlu, Məscidtəpə, Əz 
gənlitəpə yaşayış yerləri, kənddən 2 (ән ş.- 
də Eneolit, Tunc və orta əsrlər dövrünə aid 

Vəlibəy təpələri var. 
ƏHMƏDALILAR - Azərb. Resp. Füzuli 
r-nunda kənd. Əhmədalılar ə.d.-nin (Əh: 
mədalilar, Qazaxlar, Mirzənağılı k.-ləri 
daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 26 km 
e.-ş-də, Araz çayından 2 (он aralı, düzən- 
likdədir. Əh. 2227 (2016): taxılçılıq və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, uşaq bağçası, kitabxana, mədəniyyət 
evi, tibb məntəqəsi, poçt var. 
ƏHMƏDALILAR TÜRBƏSİ - Azərb. 
Resp. Füzuli r-nunun Əhmədalılar k.-ndə 
memarlıq abidəsi, Çatmatağlı günbəzi olan 



ƏHMƏDAVAR 

səkkizbucaqlı Әл. daşdan tikilmişdir. Me- 
marlıq quruluşuna görə Babı rürbəsinə 
bənzəyən bu abidənin səthləri dayaz ba- 
üqlar Нә işlənmiş, giriş hissəsindəki baştağı 
oyma həndəsi omamentlərlə haşiyələn- 
mişdir. Abidənin səthlərinin işlənməsində 
və baştağın omament bəzəklərində Nax- 
çıvan memarlıq məktəbinin təsiri görünür. 
Üslub xüsusiyyətlərinə görə Ə.L-nin 14 
əsrin əvvəllərində tikildiyi ehtimal olunur. 
ƏHMƏDAVAR - Azərb. Resp. Ağdam 
r-nunun Xidirli ә.4--пдә kənd. R-n mərkə- 
zindən 3 km q--də, Qarabağ düzündədir. 
Əh. 2097 (2015): işğaldan (1993, iyul) 
əvvəl atçılıq, qoyunçuluq, quşçuluq və 
taxılçılıqla məşğul olmuşdur, Orta məktəb, 
uşuq bağçası, klub, kitabxana, tibb mən- 
təqəsi var idi, Ə.-da antik dövrə aid yaşayış 
yeri mövcuddur. 
ƏHMƏDBƏYLİ Fərhad Soltan oğlu 
(12.2.1923, Bakı — 16.11.2015, Baki) 
Azərb. geoloqu, g.-m. e.d. (1964), prof: 

(1972). AMEA-nın m.üzvü (2001). Böyük 
Vətən müharibə- 
sində iştirak et- 
mişdir. 1950 ildə 
Azərb. Sənaye İn- 
тили (indiki Azərb. 
Dövlət Neft və Sə- 
naye Un-ti) bitir- 

mişdir, Azərb. 
SSR FA-nın Geo- 
logiya İn-tunda 
(indiki Geologiya 
və Geofizika İn-tu) böyük laborant, elmi 
işçi, baş elmi işçi, laboratoriya və şöbə 
müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Tədqi- 

geotektonika və 
zərb.-da neotek- 

ətində ilk kompleks elmi təd- 
qiqat Ə.-nin adı ilə bağlıdır. О, Azərb.-ın 
iri struktur elementlərini öyrənmiş, müasir 
tektonik proseslərin və neotektonik hə- 
rəkətlərin neft-qazlılıq və seysmikliklə 

qatlı 
tektonikaya aiddi 

tonika istiqa 

redal 

Azərbaycanın neotektonik xəritəsi" tərtib 
muşduc (1991), Ә, həmçinin Yer qabı- 

ğının yerüstü və dərinlik geoloyi-tektonik 
quruluşu və geodinamik təkamülünün müa- 
sir modellərinin işlənib hazırlanması, müa- 
sir tektonik-geodinamik, seysmik və ek- 
2ogen proseslər arasında korrelyatiy asılı- 
llqların müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul 
olmuşdur. 145 elmi əsərin, o cümlədən bir 
neçə monoqrafiyanın (bəziləri həmmüəllif. 
lərlə), 12 xəritə və atlasın müəllifidir. 
ƏHMƏDBƏYLİ - Azərb. Resp. Füzuli 
renunda kənd. Əhmədbəyli ə.d--nin (Əh- 
mədbəyli, İkinci Mahmudlu, Qarabağ, 
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İdarəsində memar 
qarşılıqlı əluqələrini tədqiq etmişdir. Onun işləmişdir. 

st və işləyib hazırladığı üsul üzrə 22 illərdə Bakının 
baş memarı olmuş- 
dür, 1905-18 illər- 
də Göyçayda məs- 

Muruzalılar k.-ləri daxildir) 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 

36 km ş--də, Köndələnçayın: 

(Arazın qolu) sahilində, 
düzənlikdədir. Əh. 1033 
(2016): taxılçılıq və heyvan- 
darlıqla məşğuldur. Tam: 
она məktəb, müsiqi tə- 
mayüllü gimnaziya, mədə- 
niyyət evi, xəstəxana, poçt 

fəaliyyət göstərir. Ə.-də Er- 
kən Типс dövrünə aid Kül- 
təpə yaşayış yeri var, 
ƏHMƏDBƏYLİ (1999 
ilədək Telmankənd) — Azərb. 

Resp. Saatlı r-nunda kənd. 
Əhmədbəyli ə.d.-nin mər- 

kəzi. R-n mərkəzindən 6 km 
c.-ş-də, Muğan düzündədir. 
Әһ. 1571 (2015), əkinçilik və 

heyvandarlıqla məşğuldur. 
Tam orta məktəb, kitabxana, 

tibb məntəqəsi, pambiqtə- 

mizləmə z-du, unüyütmə də- 
yimanı var, 
ƏHMƏDBƏYLİ – Azərb. 

Resp. Samux r-nunda kənd. 
Əhmədbəyli ə.d.-nin mər- 
kəzi, R-n mərkəzindən 8 kn 

e.-ş.-də, Gəncə-Qazax düzən- 
liyindədir. Əh, 1672 (2015): 

əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Tam orta məktəb, mədəniyyət evi, tibb 
məntəqəsi var. 
ƏHMƏDBƏYOV Ziyər bəy Gəray bəy 
oğlu (1873, Şamaxı – 16:2.1925, Bakı) – 
Azərb, memarı, Peterburq Mülki Mühən- 
dislər İn-tunu bitirmişdir (1902), Ə. ali təh- 

sil almış ilk azərb. 

тепагдг, 1902 
ildən Bakı qub. 
İdarəsində, sonra- 

lar isə Bakı Şəhər 

1918. 

cid (1906), Şamaxıda İmam məscidi 

(1909), Cümə məscidi (1909-18: İ.K.Ploş- 
ko ilə birgə), Bakıda Təzəpir (1905-14) və 
Göy məscidin (1912-13), "Səadət" mək- 

təbinin (1911-12), Bakıda “Doğum evi" 

(1910), “Uşaq xəstəxanası”nın (1914-16), 

həmçinin Bakı və Şamaxıda bir sıra yaşayış 
evlərinin layihəsini vermişdir. Ə. Azərb. 
xalq memarlığının mütərəqqi ənənələrini 
Şərq və Avropa memarlığı ilə üzvi surətdə 
əlaqələndirmişdir. Bakının daşnak və eser- 

Təzəpir məscidi. Bakı, 1905-14, 
Memar Z.Əhmədbəyov, 

menşeviklərdən azad olunması (1918, 15 
sentyabr) zamanı şəhid olmuş azərb. və türk 
əsgərlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün: 
Çəmbərəkənd qəbiristanlığında (indiki Şə- 
hidlər Xiyabanı) ucaldılacaq abidə komp- 
leksinin layihəsini hazırlamışdı. Altıbucaqlı 
türbə görünüşündə olan həmin layihədə orta 
əsr Azərb. memarlıq nümunələrindən mə- 
harətlə istifadə olunmuşdu. 1917 ildə me- 
mar Ö.Abuyevlə birlikdə “İslam incəsənəti 
abidələrini sevənlər və qoruyanlar cəmiy- 
yəti”ni yaratmış, 1919 ildə isə Şamaxının 
bərpası üçün “Yeni Şirvan” cəmiyyətini 
təşkil etmişdi. Aprel işğalından (1920) son- 
ra ikinci dəfə yanmış Tağıyev teatrının bər- 
pa və yenidənqurma layihəsini hazırlamaq 
da Azərb, Xalq Maarifi Komissarlığının 
qərarı (1920, 13 noyabr) ilə Ə.-a tapşırıl- 
mışdı. 

Əd: baryanaen ИЛС. Градостронтелылво 
Баку ХХХ – наҹала ХХ исков. Л., 1978, yenə 
onun, Градостронтелиство it архитектура Азер- 
баҝ̆джана XIX - наҹала ХХ sexon. Л. 1985, 
ƏHMƏDİ TACƏDDİN İbrahim ibn Xızır 
(issaal) (1334/35-1412/13) - türk şairi, 
Həyatı haqqında məlumat azdır. Qaynaq- 

larda Gərmiyan bəyliyi bölgəsində Uşak və 
ya Kütahyada doğulduğu göstərilir. Kü- 
tahya və Qahirədə təhsil almışdır. Dini 

ƏHMƏDLİ = 

biliklərlə yanaşı, tibb və riyaziyyat elminə 
də yiyələnmişdir. 1 Muradın hakimiyyəti 
dövründə Gərmiyan valisi İldırım Bəya- 
zidin, daha sonra Bursada Əmir Süley- 
manın ("Cəmşid və Xurşid”, “Tərvih ül-ər-. 
vah” (“Ruhların sakitliyi") məsnəvilərini 
ona həsr etmişdir.) xidmətində olmuşdur. 
Divan ədəbiyyatının yeni yarandığı dövrdə 
İran şairlərindən əxz erdiyi ortaq cəhətləri 
milli xüsusiyyətlərlə rövnəqləndirən Ə. 
dünyəvi məhəbbət, təbiət gözəllikləri möv- 
zularında yazdığı şeirləri ilə tanınmışdır. 80 
min beytlik divanı sadə xalq dilinə əsas- 
tanan üslubu ilə diqqəti cəlb edir. Dəhhani, 

Əhməd Dai, Şeyxoğlu, Şeyxi, Şəyyad 
Həmzə, Nəsimi kimi şairlər onun şeirlərinə 
nəzirələr yazmışlar. Füzuli "Leyli və Məc- 
un "əsərində Anadoluda məsnəvi yazanlar 
arasında Şeyxi ilə birlikdə onun da adını 
çəkmişdir. Nizaminin eyniadlı əsərinə 
nəzirə olan “İsgəndəmamə” (1390) poema- 
sının müəllifidir. Məsnəvidə İsgəndərin 
tarixi xarakterinə əsaslanan mə- lumatlarla 
yanaşı, dini motivlər дә özünü göstərir. 
Nəsihətamiz məsnəvi din, əxlaq, fəlsəfə, 
coğrafiya, tibb və siyasətə dair məlumatları 
da əhatə edir. Məsnəvinin “Dasitani-təva- 
rixi-müluki-ali Osmanı" adlı hissəsi Osmanlı 
urixi haqqında ilk mənzum əsərdir. Fars 
şairi Salman Savəcinin eyniadlı əsərinə 

nəzirə olan “Cəmşid və Xurşid” adlı ikinci 
böyük məsnəvisində Çin hökmdarının oğlu 
Cəmşid ilə Rum qeysərinin qızı Xurşid 
arasındakı sevgidən bəhs olunur. Tibbə dair 
mənzum “Tərvih ül-ərvah”, ərəbcə-farsca 
mənzum “Mirqat ül-ədəb” lüğətinin, ərəb 
dilinin sintaksisi və fonetikasına dair farsca 
“Mizan ül-ədəb” və “Meyar ül-ədəb” əsər- 
lərinin müəllifidir. 
ƏHMƏDİ TƏBRİZİ (7-7) – 15 əsrdə 
yaşamış Azərb. şairi. Ə.T. dövrünün ta- 
nınmış mütərcimi olmuşdur. Təzkirələrdə 
və digər orta əsr qaynaqlarında haqqında 
məlumat yoxdur. Ana dilində yazdığı 
"Yusif və Züleyxa" adlı oriğinal роета- 
məsnəvisi və Şeyx Fəridəddin Ərrarın 
(1120-1230) “Əsramamə”sinin (“Sirlər 
kitabı”) tərcüməsi dövrümüzədək gəlib 
çatmışdır. Şair, “Yusif və Züleyxa”nın 

dibaçəsində əsəri Sulfan Yaqub dövründə, 
Ağqoyunlu sarayının “əmirül-ümərası” 
Übaş əmiri) Xəlilullahın tapşırığı ilə yaz- 
dığını, Təbriz ş.-ndə 57 günə tamamla- 
dığını qeyd edir. 102 vərəqlik 2990 beyt- 
dən ibarət bu əsərin yeganə əlyazması 
natamamdır, əlyazmanın əvvəlində müəllif 
özü əsərin 4035 beytdən ibarət olduğunu 
göstərir. Sadə dildə yazılmış “Yusif və 
Züleyxa”nın qələmə alınma tarixi məlum 
deyil, 20 əsrin 80-ci illərində Türkiyə alimi 

Nihat Əzəmətin aşkara çıxardığı əl) 
јасы иб Mərmərə Ünal Кәлкәдә- 
biyyat kitabxanasında saxlanılır. "Əsrar- 
namə”nin tərcüməsində olan 40 mənzum 
hekayətdən 3-ünün oriyinalı Əttarın eyni- 
adlı: məsnəvisində, 26-sı “Müsibətnamə" 
əsərində, 1-i “İlahinama”də, 1-i isə müəl- 
lifin “Təzkirətül-övliya” adlı nəsr əsərində 
var. Tərcümədəki digər 9 mənzum heka- 
yətin Ə.T.-nin öz qələminin məhsulu, 
yaxud da Əttarın digər əsərlərindən sərbəst 
tərcümə olduğu ehtimal edilir. Təqr. 2000 
beytdən ibarət mənzum hekayətlər sufi 
dərvişləri və övliyalar haqqındadır. Ə.T. 
tərcümənin tamamında Ağqoyunlu hökm- 
darı Sultan Xəlilin hakimiyyəti dövründə 
yaşadığını və tərcüməni ona ithaf etdiyini 
göstərmiş, həmçinin şeir parçalarında əmiri 
haqq-ədalət tərəfdarı kimi dəyərləndirmiş- 
dir. Ə.T. tərcümənin sonunda tərki-dünya, 
sufi şair olduğunu, yoxsulluq içində ya- 
şayaraq, sadə həyat sürdüyünü bildirir. 

Əd:Xəlilov Ş,“Əsnmamə"tindili. В. 1988 
Azamat Nihat Yeni bir Ahmedi ve iki eseri: 
Yusif ve: Zeliha, Esrar-name tercümesi, Osmanlı 
Araştrmaları, УП-ХИП. İstanbul, 1988. 
ƏHMƏDİYYƏ (2öasYl) - islam, hin- 
duizmvə xristianlıq elementlərindən ibarət 
sinkretik dini cərəyan. Banisi Mirzə Qulam 
Əhmədin (təqr. 1839-1908) adı ilə mir- 
zaiyyə, yarandığı Qadiyan ş.-nin (Hindis- 

ün) adı ilə qadiyaniyyə də adlandırılırdı. 
Təriqətin adı Qulam Əhmədin 4.11.1900 
tarixdə yaydığı bəyanatla, Məhəmməd pey- 
ğəmbərin digər adi Əhmədə işarə olarıq, Ә. 
elan edildi. Qulam Əhməd 1889 ildə öz 
tərəfdarlarından beyət almalı və ayrıca 
cəmiyyət yaratmalı olduğu barədə Allah- 
dan vəhy aldığını, 1891 ildə isə gəlişi göz- 
lənilən məsih və mehdinin bir şəxs olub, 
hər ikisinin özündə cəmləşdiyini iddia etdi. 
Bu iddialarına görə müsəlmanlar, xris- 
tianlar və Агуа Samac nümayəndələri tə- 
rəfindən etirazlarla qarşılandı. 

Qulam Əhmədin ölümündən sonra 
əhmədilərin böyük əksəriyyəti Qadiyanda 
Mirzə Bəşirəddin Mahmud Əhmədi ikinci 
xəlifə kimi tanıdılar. Ə.-nin sonralar qa- 
diyanilər kimi tanınmış bu hissəsi Qulam 
Əhmədi peyğəmbər, ona inanmayanları 
isə kafir elan etdi. 1947 ildə Hindis- 
tan parçalandıqdan və Pakistan yaradıl- 
diqdan sonra onlar Pəncab bölgəsindəki 
Çak Digiun ərazisini alaraq, Rəbvə ş.-ni 
(rəsmən Çenab Nəgər ş.) saldılar və oranı 

özlərinin mənzil-qərargahına çevirdilər. 
Mahmud Əhmədin xəlifəliyini qəbul et- 
məyənlər ayrılaraq, Mövlana Məhəmməd 
Əlinin rəhbərliyi ilə 1914 ildə Lahorda 
Əncümən İşaati-İslam cəmiyyətini yarat- 

dilar və lahorlar kimi tanindilar, Onlar 
Qulam Əhmədi sadəcə bir islahatçı ("mü- 
cəddid") kimi tanıyır, təbliğatla məşğul 
olurlar, 

Qadiyanilərlə təmsil olunan Ə. xəlifə 
tərəfindən idarə edilir, hazırkı beşinci xəlifə 
Mirzə Məsrur Əhməddir (d.1950). Asiya, 
Avropa və Afrikanın bir sıra ölkələrinə 
yayılmış, Nigeriya, Tanzaniya və Hindis- 
tanda xüsusilə çoxluq təşkil edən əhmədi- 
lərin ümumi sayı təqr. 10-20 mln, gös- 
tərilir. Lahorlar ümumi sayın təqr. 0.292-ni 

təşkil edir. Ə.-nin hər iki qolu Pakistan 
parlamentinin qərarı (7.9.1974) ilə qeyri- 
müsəlman milli azlıq elan edilmişdir. 
ƏHMƏDİYYƏ (Аза), bədəviyyə 
– silhrəvəndiyyə, rifaiyyə və dəsuqiyyə ilə 
yanaşı, Misirin dörd böyük sufi təriqətin- 
dən biri, Əsasını Əbu Fityan Bədəvi (13 
əsr) qoymuşdur. Silsiləsi Əli ibn Əbu Та- 
libə çatır. Ə.-nin formalaşmasında Bədə- 
vinin ilk nümayəndəsi Əhməd Əbdülalın 

(6. 1332) mühüm rolu olmuşdur. Misirin 

dini həyatında mühüm əhəmiyyət daşıyan 
təriqət ondan kənarda, demək olar ki, yayıl- 
mamişdı. Səssiz zikr, Qurana bağlılıq və 
təriqətə sadiqlik Ə.-nin başlıca şərtləridir. 

Sonralar səsli zikr də təriqətə daxil ol- 
muşdur. Hazırda Misirdə Ə.-nin müxtəlif 
qolları fəaliyyət göstərir. 
ƏHMƏDLİ Cəmil Teymur oğlu (27.10 
1931, Gədəbəy r-nun Söyüdlü k. – 922. 

2010, Bakı) – Azərb. filosofu, fəlsəfə e.d. 

(1966), prof: (1967), Azərb. SSR əməkdar 

elm xadimi (1990). Azərb. Dövlət Un-tini 
(indiki BDU) bitirmişdir (1953). Azərb, 
SSREA-nın Fəlsəfə İn-tunda baş elmi işçi, 

şöbə müdiri, Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn- 
tunun (indiki ADİU) fəlsəfə kafedrasının 
müdiri (1976-96), BDU-nun təbiyyat 
fakültələri üzrə fəlsəfə kafedrasının müdiri 
(1996-2004) və humanitar fakültələr üzrə 
fəlsəfə kafedrasının prof:-u vəzifəsində 
(2004-10) işləmişdir. Tədqiqatları idrak 

nəzəriyyəsi və müasir təbiətşünaslığın 
fəlsəfi problemlərinə, elmi-texniki inqila- 

bın mahiyyəti, sosial nəticələri və s. möv- 
zulara həsr olunmüşdur. 400-dən elmi 

əsərin, o cümlədən bir neçə monoqrafi- 
yanın, çox məqalənin müəllifidir. Azərb, 
Resp.-nın “Şöhrət” ordeni (2009) ilə təltif 

edilmişdir. 
Əsərləri: Məkan və zaman: problemlər, рә 

adokslar və həllər, В. 1988: Nəzəriyyə, onun tiplər 
və funksiyaları. B., 2001. 
ƏHMƏDLİ Murtuza Qasım oğlu (4.3 
1906, Lənkəran – 20:5.1979, Bakı) - 
Azərb, kimyaçısı, kimya e.d. (1948), prof, 
(1948). Azərb, SSR əməkdar elm xadimi 
(1969). Azərb. Dövlət Pedaqoii İn-tunu 
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ƏHMƏDLİ 

(indiki ADPU) bitirmişdir (1930). Azərb. 
Dövlət Un-tində analitik kimya kafedrasına 
rəhbərlik etmişdir (1941-79). Tədqiqatları 
üzvi reaktivlərin analitik kimyaya tətbiqi- 

nin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 400- 
dən artıq elmi əsərin, o cümlədən dərslik və 
dərs vəsaitlərinin müəllifidir. Elmi kadrla- 
rın hazırlanmasında xidməti var. Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir. 
ƏHMƏDLİ Nəsir Abbas oğlu (d.1.7.1942, 
Tovuz r-nunun Alakol k.) – Azərb, јиг- 
milisti, t nəçi, filologiya e.d. (2007), 

prof (2012), Azərb. Resp.-nın əməkdar 
iumalisti (2010), ADU-nun (indiki BDU) 
iumalistika fakültəsini bitirmişdir (1971), 
1971-75 illərdə Azərb. Dövlət Televiziya 
və Radio Verilişləri Komitəsində redaktor 
vəzifəsində çalışmışdır. 1975 ildən elmi- 
pedaqoli fəaliyyətlə məşğuldur. 100-dək 

o cümlədən monoqrafiyanın, 
dərsliyin və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. 
M.Y.Lermontovun, М.Х.Гаталп, H.D.To- 
tonun, C.Miltonun bəzi əsərlərini Azərb. 
dilinə tərcümə etmişdir. 

Əsərləri: Kütləvi informasiya vasitələr xarici 
siyas təbliğat sistemində. В. 2004: yumalisin nitq. 
mədəniyyətinin əsaları, В.204 
ƏHMƏDLİ Rafail Ayvaz oğlu (d.15.9 
1965, Gədəbəy r-nunun indiki Şahdağı k.) 

Azərb, filosofu, fəlsəfə e.d. (2010), prof: 
(2015). Azərb. Dövlət Peduqoyi İn-tunu 
bitirmişdir (1990). AMEA-nın Fəlsəfə və 
Hüquq İn-tunda baş laborant, böyük elmi 
işçi, şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. 
2010 ildən Azərb. Resp.-nın Prezidenti 

ипда Ali Attestasiya Komissiyasında 
Tarix elmləri, şuralar və attestasiya sə- 

nədləri” şöbəsinin müdiridir. Tədqiqatları 
Azərb, dövlətçiliyi tarixinə, milli dövlət- 

ütnunün formalaşmasında maarifçilik 
əsinin roluna həsr olunmuşdur. 70- 

dən çox elmi əsərin müəllifidir 
ƏHMƏDLİ (Əhmədov) Sabir Məhəm- 
məd oğlu (10.7.1930, Cəbrayıl. r-nunun 
Cəbrayıl k. – 17:4.2009, Bakı ) — Azərb. 
Resp, xalq yazıçısı (1992), Azərb. SSR 
əməkdar incəsə- 
nət xadimi (1984). 
Sovet İttifaqı Qəh. 
romani С.Әһтә- 
dövün qardaşıdır. 
ADU-nun: filolo- 
giya fakülləsini bi- 
tirmişdir (1951) 
Cəbrayıl r-nunda 

müəllim (1951 
54), Şükürbəyli k.- 
ndə məktəb direktoru (1955-56), “Ədə- 
biyyat və incəsənət” qəzeti redaksiyasında 
ədəbi işçi, nəsr şöbəsinin müdiri (1956- 
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93), baş redaktor (1993-96) işləmişdir. 
Ədəbi yaradıcılığa 1951 ildən “Pioner" 
јагпавида çap olunan “Poçtalyon” heka- 
yəsi ilə başlamışdır. “Yamacda nişanə” 
(1973), “Qanköçürmə stansiyası” (1976), 
“Gedənlərin qayıtmağı, dünyanın arşını” 
(1985) və s, əsərləri Azərb. ədəbi nəsrinin 
parlaq nümunələridir. “Kütlə” (1999), 
“Axirət sevdası” (2003), “Şəhid ruhu” 
(2004) və 5. kitabların müəllifidir. Ədəbi- 
publisistik əsərləri var. “Evlənmək istə- 
yirəm" (1983) filminin ssenari müəllifidir. 

Əsərləri bir çox xalqların dilinə tərcümə 
edilmişdir. 

Əsərləri: Toğana. B.,1981: Yasamıl gölündə 
qayıqlar üzürdü. В, 1984, 
ƏHMƏDLİ Sona Yədulla qızı (d. 5.10. 
1988, Bakı) – Azərb. idmançısı. Avropa 

çempionur (2010, Bakı), dünya çempiona- 

tinin gümüş (2009, Heminq: 2011, İstan- 
bul), qadın güləşi üzrə Avropa çempiona- 
tinin bürünc (2012, Belqrad) mükafatçısı 

olmuşdur. 
ƏHMƏDLİ - Azərb, Resp. Bakı ş. Xətni 
r-nunda şəhərtipli qəsəbə, Abşeron y-a- 

ndadır. Əh. 11,02 min (2015). 

Tarixi dəqiq öyrənilməmişdir. M.Ba- 
harli, S.Aşürbəyli Ə. adını səlcuq, əhmədli 
türk tayfalarının, T.Səlimov isə “Abşeron 
yer adları” əsərində yerli sakinlərdən top- 
lanmış məlumatlara əsaslanaraq maldar 
Əhmədin adı ilə bağlayır. Ə.-də 18-19 
əsrlərə aid 2 məscid və hamam mövcud- 

dür, 

Tam orta məktəb, kitabxana, mədə- 

niyyət vi, poliklinika, xəstəxana, rabitə şö- 
bəsi, uşaq bağçası, çörək z-du, Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin Elmi Tədqiqat İn-tu 
var. Qəs.-də avtomobil hissələri, radio və 
çəllək z-dları fəaliyyət göstərir. 
ƏHMƏDLİ – Azərb. Resp. Beyləqan 
r-nunda kənd. Əhmədli ə.d.-nin mərkəzi 

R-n mərkəzindən 20 /m c.-ş,-də, Bakı- 

Horadiz diy. kənarında, Mil düzündədir. 

Əh, 1668 (2015): əkinçilik və heyvan- 

darlıqla məşğuldur. Tam orta və ümumi 
orta məktəb, mədəniyyət eyi, kitabxana, 
poçt, tibb məntəqəsi var. 

ƏHMƏDLİ – Azərb. Resp. Daşkəsən 
r-nunda kənd. Əhmədli ə,d.-nin (Əhmədli, 

Dardərə, Mollahəsənli k.-ləri daxildir) 

mərkəzi, R-n mərkəzindən 13 kn c.-ş.-də, 

Murovdağ silsiləsinin ətəyindədir. Əh. 
485 (2015), heyvandarlıq, kartofçuluq, 
bağçılıq və arıçılıqla məşğuldur. Ümumi 
orta məktəb, kitabxana, mədəniyyət evi, 
tibb məntəqəsi, poçt, memarlıq abidələ- 
rindən türbə var, 

ƏHMƏDLİ, Əmirvar-Əhmədli - 
Azərb, Resp. Daşkəsən r-nunun Əmirvar 

əd-ndə kənd, R-nm 
də, Qabaqtəpə çayının 
qolu) sol sahilində, dağ ətə 
400 (2015): heyvandarlıq, 
bağçılıq və arıçılıqla məşğuldur, 
orta məktəb, kitabxana var, 
ƏHMƏDLİ – İrəvan xanlığının 
mahalında (9.9.1930 ildən Martuni r-nu), 
Əyriçayın sahilində azərb.-ların | 
kənd. 19 əsrin axırlarında kənd ləğv edil. 
mişdir. 1-4 ке. 
ƏHMƏDLİ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd, Təbriz şəhristanının Xu- 

dafərin bölgəsinin Mincivan kəndistanında, 
Xudafərin qəs.-ndən 22 Хтт c.-q:-də yer, 
ləşir, 

ƏHMƏDLİ (1920 ilədək Molla Əhməd. 
1) - Azərb. Resp, Laçın r-nunda kənd. 

Əhmədli ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzin- 
dən 24 km şm--q.-də, Əhmədli çayının 
(Hocazsu çayının qolu) sahilində, Qarabağ 
yaylasındadır. Əh. 1160 (2015): işğaldan 
(1992, may) əvvəl əkinçilik, bağçılıq, bos- 
tançılıq, heyvandarlıqla məşğul olmuşdur, 
Orta məktəb, uşaq bağçası, kitabxana, mə- 
dəniyyət evi, poçt, rabitə qovşağı, xəs- 
təxana var idi, Mincral bulaqlarla zən- 
gindir. Ə. ərazisində “Ağbaxt xeyir” tür- 

bəsi, məbəd (16 əsr), körpü (19 əsr) tarixi- 
memarlıq abidələridir. 
ƏHMƏDLİ - Azərb. Resp. Masallı r-nu- 
nun Təzə Alvadı ә.4.-пдә kənd. R-n mər- 
kəzindən 9 km şm-q.-də, Yazqıraq çayı 
sahilindədir. Әһ. 1504 (2015): əkinçilik və 

maldarlıqla məşğuldur. Ümumi orta mək- 
təb, tibb: məntəqəsi, yaxınlığında Tunc 
dövrünə aid kurqan, memarlıq abidələ- 
rindən 19 əsrə aid məscid var. 

ƏHMƏDLİ - Azərb. Resp. Şamaxı r-nu- 
nun Hacili ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 

13 km şm--ş.-də, Pirsaat çayının sahilin- 
dədir. Əh. 557 (2015): əkinçilik və hey- 
vandarlıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, 
kitabxana, klub var, 

ƏHMƏDLİ - Azərb. Resp. Şəmkir r-nu- 
nun Şeyidlər ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 
zindən 10 (он c.-q--də, dağlıq ərazidədir. 
Әһ. 85 (2015): heyvandarlıq və əkinçiliklə 
məşğuldur. Tibb məntəqəsi var, 
ƏHMƏDLİ, Xanəhməd - İrəvan хап- 
lığında Vedibasar mahalının (9.9.1930 il- 

dən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) 
Millidərə bölgəsində azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918 ilin mayında erməni-daşnak- 
larin bölgəyə hücumu zamanı kənd yan- 
dirilmiş, əhalisi isə soyqırımına məruz 
qalmışdır. 
ƏHMƏDLİ MİNERAL SU BULAQ- 
LARI – Azərb. Resp, Laçın r-nu ərazi- 
sində, Əhmədli k.-nin yaxınlığında, dəniz 

| 1645 m hünd--dədir. Bir 
eçə bulaqdan ibarət qrup təşkil edir, Üst 
Yaranın vulkinogen süxurlarından çıxır. 
Suyun temp-ru 172С, gündəlik debiti 300 
min v-dir, Narzan tiplidir. Balneolofi tər- 

Мм Um 221 

5,6 D300 min //gün Т172С 
Suyu karbon qazlı, zəif minerallaşmış, 

nidrokarbonatlı-xlorlu, natriumlu-kalsium- 
İu-maqneziumludur. 

0: Taraen ИИ, Ибрагимона ИЛИ, 
ağaca AMM. Ресурсы минералыкых и термалы- 
них воз Азербаӱјхаана. Б. 2001. 
ƏHMƏDNAHAR - Hindistanda 1490- 
1636 illərdə mövcud olmuş eyniadlı şəhər 
və sultanlıq. Bə/məni sultanlığının рагс̧а- 
lanması: nəticəsində indiki Maharaştra 
ərazisində meydana gəlmişdir. Əsasını 
1490 ildə Nizamşah titulu ilə özünü müs- 

təqil hakim elan etmiş Bəhməni sultanlı- 
ğının Cünnardakı canişini Malik Əhməd 
qoymuşdur, Sultanlığın adı paytaxtı Əh- 
mədnahar ş.-nin (əsası 1494 ildə qoyul- 
muşdur) adindan götürülmüşdür. Nizam- 
şahlar sülaləsi tərəfindən idarə olunurdu. Ə, 
məlikəsi Çand Bibi 1596-1600 illərdə 
Böyük Moğolların hücumuna qarşı inadlı 
müdafiə təşkil etməklə şöhrət qazanmışdı. 
Lakin o, xəyanətdə ittiham olunmuş, kütlə 
tərəfindən qətlə yetirilmişdir. 1601-26 il- 
lərdə dövləti faktiki olaraq idarə edən 
Malik Ənbər bir sıra islahat, o cümlədən 
ona müqaviməti davam etdirməyə imkan 

yaradan vergi islahatı keçirmişdir. 1626 
ildə Malik Ənbərin oğlu Fəth xan mo- 

Əhmaliahar, 1 Səlabət xanın türbəsi, 

ub olmuş və 1631 ildə onların 
lişdi. 1636 ildə Şal Cahan 

imperiyasının tərki- 

DNAHAR - Hindistanın дәбдә, 
Maharaştra ştatında şəhər. Әһ. 351 min 
(2011). Sina çayı sahilindədir. Diy. st. Av- 
tomobil yolları qovşağı. Pambıq parça 
və dəri sənayesi, məişət əşyalarının (mis 
qabların və s.) kustar istehsalı inkişaf et- 
mişdir. 

Şəhərin əsası 1494 ildə qoyulmuşdur. 
Ə.,-da islam mədəniyyətinə aid memarlıq 
abidələrinin qalıqları, 11 Səlabət xanın tür- 
bəsi, Məhər baba məzar-məbədi (1938), 
Fərahbağ sarayı (16 əsr), qala (15 əsr) və 
kilsələr, muzey (1994) və s. var, 
ƏHMƏDOBA - Azərb. Resp. Xaçmaz 
r-nunda kənd. Əhmədoba ə.d.-nin (Əhməd- 
oba, Haciəhmədoba, Hacıqazma, Qaracəlli 

Ҝ.Дәп daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 
8 imşm.-da, Samur-Dəvəçi ovalığındadır. 
Əh, 595 (2015), maldarlıq və əkinçiliklə 
məşğuldur. Tam orta məktəb, klub, kitab- 

xana, tibb məntəqəsi var. 
ƏHMƏDOV Afət Tərlan oğlu (d.15:6. 
1938, Biləsuvar r-nu) — Azərb. iqtisadçısı, 
iqtisad e.d. (1996), prof. (2000). Azərb. 

Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir (1962), 
Azərb. Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının 
İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tunda kiçik elmi 
işçi (1962), baş elmi işçi (1971), elmi katib 

(1973), şöbə müdiri (1975) olmuşdur. 2011 
ildən Bakı Biznes Un-lində iqtisadi nəzə- 
riyyə kafedrasının müdiridir. Tədqiqatları 
k.t.-nda: əmək: ehtiyatlarından istifadə, 

əməkqabiliyyətli əhalinin məşğulluğu, 
podrat üsulunun tətbiqi və s. problemlərinə 
həsr olunmuşdur. 200-dən çox elmi əsərin, 
o cümlədən monoqrafiyanın müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
vardır. 

ƏHMƏDOV Ağamirzə Mirzəlı oğlu 
(1905, Şamaxı r-nunun Əngəxəran k. — 
1964, Bakı) - Azərb.-ın ictimai-siyasi 
xadimi. 1935 ildən Lənkəran, Zəngilan, 
Şamxor (indiki Şəmkir) və Əli Bayramlı 

(indiki Şirvan) r-n partiya komitələrinin 
katibi olmuşdur. Zaqafqaziya ду. siyasi 
şöbəsinin rəis müavini, Naxçıvan vil., Quba 
r-nu, Gəncə və Bakı şəhər partiya komitə- 
lərinin katibi işləmişdir. Böyük Vətən mü- 

haribəsi illərində sovet ordusu tərkibində 
İrana göndərilmiş, orada 1946 ilədək hərbi- 
istismar şöbəsinə rəhbərlik etmişdir, 1951— 

53 illərdə Azərb, SSR Ali Sovetinin, 
1954-59 illərdə Bakı Şəhər İcraiyyə Komi- 
təsinin sədri, 1959-63 illərdə ticarət naziri, 
1964 ildə Azərb. SSR Nazirlər Sovetində 
Baş İdarə rəisi işləmişdir. 

ƏHMƏDOV Aydın | lu (20.6, 
1934, Şəki – əə ə 
geoloqu, geologiya-mineralogiya с.А. 
(1991). 1958 ildə Azərb. Dövlət Un-üini 
(indiki BDU) bitirmişdir. Türkmənistan, 
Özbəkistan və Sibirin istehsalat idarələ- 
rində (1958-62) işləmişdir. 1962-65 illərdə 
Ümumittifaq Geofizika ETİ-nin aspiran- 
Turasinda: oxumuşdur. 1965=71 illərdə 
Azərb. SSR EA Geologiya İn-tunun baş 
mühəndisi, elmi işçisi, 1971-2007 illərdə 
Geofizika ETİ-nin baş elmi işçisi, labora- 
Toriya müdiri, aparıcı elmi işçisi vəzifələ- 

rində: çalışmışdır. Tədqiqatları Azərb, 
şəraitində neftli-qazlı layların təbii yatım- 

larında elastiki dalğaların udulma mexuniz- 
minə həsr olunmuşdur. Seysmik tomoqra- 
fiya prinsiplərinə əsasında sınmış dalğalarla 
dinamik eninə profilləşdirmə (ЈЕР) üsu- 
lünu işləyib hazırlamışdır. Bu üsul ilə 
qeyri-antiklinal tipli 86 perspektivli obyekt, 
o cümlədən rifogen struktur aşkar edil- 
mişdir. 100-dən çox elmi əsərin, o cüm- 

lədən 1 monoqrafiyanın, 9 ixtiranın müəl. 
lifidir. 

ƏHMƏDOV Baxış Əhməd oğlu (30.1 
1874, Bakı ş., Balaxanı k. - may, 1929, 
Bakı) — neft sənayeçisi və maarifpərvər 
xeyriyyəçi. Ə.Əhmədovun atasıdır. Bala- 
xanıda zünün təsis etdiyi “Xeyriyyə 
cəmiyyəti”nin və “Kustar neft sənayesi 
həmkarlar ittifaqı”nın sədri olmuşdur, 
"Nəşri-Maarif” cəmiyyətinin Balaxanıdakı 
camaat məktəbinin vəkili idi. 1910-11 
illərdə həmin məktəbdə işləyən M.Ə.Sa- 

birlə yaxından dostluq etmiş, 
“Günəş” qəzetində onun müdat 

mışdır. Balaxanıdakı camaat məktəbi nəz- 

dində “Nur" qiraətxanusını (fevral, 1911) 
açmışdır. 1918 il mart hadisələri zamanı evi 
daşnaklar tərəfindən dağıtmışdı. Neft quyu- 
ları, torpaq sahələri və şəxsi mülkü sovet 

hökuməti tərəfindən müsadirə edilmişdir 
(1927). Balaxanıda “Müsavat” par 

ilk özəyini yaratdığına görə böyük oğlu 

Əhməd güllələnmişdir (1928). 
ƏHMƏDOV Bədirxan Balaca oğlu (4.20. 

4.1955, Gürc. SSR, Dmanisi r-nu) — Azərb. 

ədəbiyyatşünası, publisist, tənqidçi. Filolo- 
giya e.d. (2006), ргог, (2011). Azərb. 
Dövlət Pedaqoli İn-tunu (indiki ADPU) 
bitirmişdir (1977). Nazirlər Kabineti ya- 

nında Baş Arriv İdarəsinin Azərbaycan 
ədəbiyyatı və incəsənəti arxivində (1983- 
90), “Vətən səsi” (1990-92) va “Azərbay- 
can ordusu” (1992-99) qəzetlərində işlə- 
mişdir. 1999 ildən AMEA Nizami ad. 

Ədəbiyyat İn-tunda (2011-12 illərdə Qars 
Qafqaz Un-tində) çalışır. 2013-16 illərdə 
in-tun elmi katibi olmuş, hazırda Asiya 
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ƏHMƏDOV 

xalqları. ədəbiyyatı şöbəsinin müdiridir. dulla), İsabay 
Tədqiqatları, əsasən, Azərb: satirasının (“Fudzi dağında 
inkişaf problemlərinə həsr olunmuşdur. Bir qonaqlıq”, Ç.Ayt- 
sıra beynəlxalq elmi konfrans və simpo- matov) və b. rol- 
ziumlarda (Türkiyə, Almaniya, Polşa, larda çıxış etmiş- 
Rusiya və 5.) iştirak etmişdir. 300-dən çox dir. 1996 ildən 
elmi əsərin, o cümlədən 5 monoqrafiyanın, Azərb. Dövlət 
dərslik və proqramların müəllifidir. Akademik Milli 

Əsərləri: Azərbaycan satirasının inkişaf prob. Dram: Teatrının 
lemləri, В.. 2000: Biriitiqlal yolçusu. В. 2003, Sabit aktyorudur. Əsas: 

Rəhman, həyatı, mühiti, yaradıcılığı. B., 2010, 
ƏHMƏDOV Bəşir Abbas oğlu (5.5.1932, 
Tovuz r-nunun Alakol: k. — 19.6.2007, 
Bakı) – Azərb. pedaqoqu, pedaqoli e.d 
(1967), prof. (1976), Azərb. Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1955). Müəllim (1955-57), 
Azərb, Elmi Tədqiqat Pedaqoii Elmlər İn- 
tunda elmi işçi və elmi katib (1960-66), 
Azərb. Pedaqoyi Rus Dili və Ədəbiyyatı İn- 
tünda (indiki Bakı Slavyan Un-ti: 1966-71 
və 1084-2007 illərdə) və Azərb. Dövlət 

Pedaqoyi İn-tunda (1971-76) kafedra mü- 
diri, Azərb. Pedaqoli Xarici Dillər İn-tunda 
pedaqogika kafedrasının prof.-u (1976-84) 
işləmişdir. Tədqiqatları Azərb. təhsilinin 
elmi-pedaqoli məsələlərinə həsr edilmişdir. 
600-ə qədər elmi əsərin, dərslik və dərs 

vəsaitinin, o cümlədən "Azərbaycan dilinin 
qısa etimoloii lüğəti” və s. kitabların müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
Xidməti var, 
ƏHMƏDOV Cəbrayıl Əhməd oğlu (1876, 
Bakı = 10.12.1966, Bakı) — Azərb, xalça 
nütəxəssisi. “Azərxalça" birliyinin təşki- 

latçılarından olmuş, 1928-63 illərdə birli- 

“Xurşidbanu Natəvan”, İ.Əfəndiyev), II 
Tiqran şah (“Pompeyin Qafqaza yürüşü”, 
N.Həsənzadə), Eynşteyn, ədəbi işçi, 4054, 
Xəlil, ər (“Аһ, Paris... Рап", “Mənim 

sevimli dəlim”, “Mənim ərim dəlidir”, 
“Poçt şöbəsində xəyal”, “Arılar arasında”, 
Elçin), Kamran Qızılsəs (“Köhnə ev”, 
Ə.Əmirli), Qulaməli ("Bu dünyanın adam- 

ları”, Н.Огисоу), qraf (“Xanuma”, A.Saq- 
areli), həkim Ranq ("Oyuncaq ev”, H.İb- 
sen), Vali (“Qadın məhəbbəti”, V.Hüqo), 
general ("Generalın son əmri”, V.Səməd- 

oğlu) və b. “Qız atası", “Anamın kitabı”, 
( Bəylik dərsi”, "Mükafat", 

, “Duel” və s. televiziya tamaşa- 
larına çəkilmişdir. 
ƏHMƏDOV Cəmil Məhəmməd oğlu (10. 

3.1924, Cəbrayıl r-nunun Cəbrayıl qəs. - 
6.10.1944, Polşa) – Sovet İttifaqı Qəhrə- 

manı (24:3.1945, ölümündən sonra), qvar- 
diya leytenantı, —. 

1942 ildə sovet or- 
tehsalat şöbəsinin müdiri işləmiş dusuna çağırılmış, 

Ә--ип fəaliyyəti dövründə Bakı xalça ar- Bakı hərbi məktə- 
telində yüksək bədii keyfiyyətə malik bir bini bitirmişdir. 
sıra xalçalar (Nizami Gəncəvinin “Xəm- Şimali Qafqazdan 
ә” mövzusunda xalçalar, Ü.Hacıbəyli, Polşaya qədər dö- 
M.Əzizbəyov, T.Şevçenko və b.-nın por- yüş yolu keçmiş- 

tret-xalçaları) toxunmuşdur. Onun iştira- dir. Belorusiyanın 
Ҝи ilə "İV.Stalin” (1949, sah, 70 m), azad edilməsində 
Azərb, Milli İncəsənət Muzeyinin fondu, igidlik göstərmiş, 
Bakı: SSRİ Dövlər mükafatı, 1950) və Polşa uğrundakı döyüşlərdə qəhrəmanca- 

V.İ.Lenin” (1957, sah. 75 m2, Azərb, sına həlak olmuşdur. Ә.-ип məzarı Varşa- 
Xalça Muzeyinin fondu) xalıları yaradıl. vada sovet əsgərləri qəbiristanının qahrə- 
mişdir. manlar xiyabanındadır. Aleksündr Nevski 
ƏHMƏDOV Cəfər Namiq Kamal oğlu 
(4. 17.3.1950, Bakı) – Azərb. aktyoru, 
Mərb, Resp. xalq artisti (2013). Azərb. 
Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmişdir (1972), 
1972-96 illərdə Azərb, Dövlət Gənc Ta- 

maşaçılar Teatrında işləmiş, burada Rəcəb 
(“Şirinbala bal yığır”, S.Qədirzadə), Üçitel 
Həsənov ("Danabaş kəndinin məktəbi”, 
C.Məmmədquluzadə), Qaçay bəy (“Qonşu 

qonşu olsa, kor qız ərə gedər", R.Əfəndi- 
yev), İnsan (“Yuxulama”, K.Aslanov), 

aspirant (“Unutmağa kimsə yox”, K.Ab- 

və Qırmızı Ulduz ordenləri ilə təltif edil- 

mişdir. Şair Əli Kərimin “Heykəlin qar- 
daşı” (1966) poemasında: Ə.-un qəhrə- 
manlığı tərənnüm olunur. Ə.-a bir çox 

oçerk, hekayə və şeir həsr edilmiş, haq- 
qında “Qayıdacağına inanırdı” adlı sənədli 
film ("Azərbaycanfilm”, 1972) çəkilmişdir. 
ƏHMƏDOV Eldar İsa oğlu (d. 13.6.1951, 

Em. SSR, Noyemberyan r-nunun Yuxarı 

Kömülü Ҝ.) — Azərb. kimyaçısı, kimya e.d. 
(2005), prof: (2006). Azərb. Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1973). Həmin un-tdə böyük 
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rolları: vəzir. Mirzə Həbib ("Lənkəran 
xanının vəziri”, M.F.Axundzadə), Ədhəm 
Tağıyev, Şahzadə ("Dəlilər və ağıllılar”, 

elmi işçi (1979-91), dekan mü: 
95), dosent (1995-99), dekan 

larin hazırlanmasının elmi əsaslarının | 
nilməsinə, onların fiziki-kimyəvi və 
təlif proseslərdə katalitik xassələrinin öy- 
rənilməsinə həsr olunmuşdur. 260-dan 
elmi əsərin, o cümlədən 10-dan çox dərslik, 
dərs vəsaitinin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 

ƏHMƏDOV Elşad İlyas oğlu (10.2.1969, 
Sabirabad r-nunun Qaratoğay k.) = Azərb, 
parazitoloqu. Biol. e.d. (2014). Bakı Döy. 
lətUn-tini bitirmişdir (1995). Tələbə ikən 
AMEA-nın Zoologiya İn-tunda baş labo- 
rant, kiçik elmi işçi vəzifələrində (1994- 
95) çalışmış, sonra böyük elmi işçi 
(2001-07) və laboratoriya müdiri (2007-- 
17) olmuşdur. 2016 ildən Zoologiya İn-tu 
direktorunun elmi işlər üzrə müavinidir, 
Tədqiqatları parazitologiyanın aktual mə- 
sələlərindən olan parazit-sahib münaşi-- 
bətlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir, 

Ә--ип tədqiqatları nəticəsində eymeriozlar 
zamanı zülal mübadiləsində baş verən bəzi 
biokimyəvi proseslərin mahiyyəti ay. 
dinlaşdırılmış, antieymerioz preparatların 

effektivliyinin qiymətləndirilməsində zü: 
lal göstəricilərindən istifadə təklif olun. 
muşdur. Ə, ilk dəfə kompleks parazitololi 
və biokimyəvi metodlar tətbiq etməklə 
təbabətdə bu vaxta qədər işlədilməmiş 
aminturşuların alkil törəmələrinin antiey- 
merioz təsirə malik olduğunu müəyyənlaş- 
dirmişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. 81 elmi əsərin, 1 patentin 
müəllifidir. 

ƏHMƏDOV Emin Vidadi oğlu (4. 6.10. 

1986, Bakı) – Azərb. idmançısı, Yunan- 

Roma güləşi üzrə 30-cu Yay Olimpiya 
Oyunlarının (2012, London) bürünc mü- 
kafatçısıdır. 

ƏHMƏDOV Əhməd Baxış oğlu (30.1. 

1900, Bakı ş., Balaxanı k. -27.8.1928) - 
Azərb. tarixçisi, ictimai-siyasi və hərbi 
xadim. B.Əymədovun oğludur. Eser (1916- 
17), “Hümmət” (1919) və AK(b)P-nın 
üzvü idi. 1918-19 illərdə mətbəədə kor- 
rektor, 1920-21 illərdə hərbi komissiya 
köməkçisi işləmiş, 1921-24 illərdə Azərb. 
diviziyasında xidmət etmişdir (1921-22 
illərdə 1-ci atıcı alayının hərbi komissarı 
olmuşdur). 1925-27 illərdə Azərb. ҜР МҜ 
yanında Partiya Tarixi İn-tunda (indiki 
Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akade-miyası) elmi işçi kimi 
çalışmışdır. Buna baxmayaraq, 1925 ildən 
“Müsavat” partiyasının işlərində qeyri- 
leqal fəaliyyət göstərmiş, Balaxanıda par- 

31:7.1992, Ağdam | 
və T.Şahbazi: masında xidməti var. = r-nunün Papravənd: 
olmuşdur. Ə. mi ƏHMƏDOV Əli Rəcəb oğlu (5.05.1934, k.) — Azərb.-n | 
mübarizə apar Leninin siyas Kürdəmir r-nunun Qağacılı Ҝ.) — Azərb Milli: Qəhrəmanı 
tənqid etmişdir. N.Nərimanovun Bakıya tomaqşünası, bil. e.d. (1990), prof: (1991), (5.2.1993, ölümün- 
son gəlişi (1925) zamanı Azərb--ın Rusiya Azərb, Dövlət Un-tini bitirmişdir (1959), dən sonra). 1989 
tərkibində müstəqil siyasət yeritməsi Azərb. SSR. EA-nın Torpaqşünaslıq və ildə hərbi xidmətə 
haqqında məsələ müzakirə olunmuşdu, N, Aqrokimya İn-tunda fəhlə (1954-59), çağırılmış, Alma- 

in ölümündən sonra, 1926 ilin həmin in-tda torpaqların meliorasiyası niyada tank qo- 
T.Şahbazinin təşkil etdiyi iclasda laboratoriyasında kiçik elmi işçi olmuş- şunları hissəsində 

Azərb. Sosialist Partiyasının yaradılması dur, ADU-nun bitki fiziologiyası kafed- qulluq etmişdir. 1992 ildə yenidən hərbi 
haqqında məsələ qaldırılmış, Ə. (o, yeni rasında kiçik və baş laborant işləmişdir xidmətə qayıtmış, Şuşa r-nunun: Zarıs- li, 

hökumətdə hərbi nazir vəzifəsini (1965-67). 1967 ildən ADU-da (indiki Salatınkənd və Turşsu məntəqələrində, Ağ- 
icra etməli idi) nizamnaməni hazırlamağı BDU) müəllimdir. dam r-nunun Şelli, Abdal, Gülablı, Gül- 
üzərinə götürmüşdü. 1928 il fevralında Tədqiqatları torpaqda yaşayan bakte- lücə, Naxçıvanik kəndləri uğrundakı dö- 
həbs edilmiş, yarım ildən sonra güllələn- riya və göbələklərdən istifadə yolu ilə yeni yüşlərdə böyük rəşadət göstərmiş, iyulun 
mişdir. 1992 ildə bərsət almışdır. Ə. bir 
eçə kitabın müəllifidir. Onun rus dilində 
yazılmış "Birinci qurultaya doğru, 1918- 
1919 illərdə Azərbaycanda vəziyyət və: 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının ya- 
radılması" əsəri nəşr olunmamış, şərti 
olaraq “Erməni-türk münaqişəsi” adlanan 
kitabının əlyazması dövrümüzədək gəlib 
çatmamışdır. Ə. həmçinin qəzetlər və 
"Voennıe vedomosti” јигпаһ üçün məqa- 

lələr yazmışdır. 
Əsəri: Азербанджанскис торки в pepomo- 

мин 1905 года, Б. 2002. 
ƏHMƏDOV Əlaəddin İslam oğlu (25.10. 
1948, Erm. SSR, Basarkeçər r-nunun Bö- 
yük Məzrə k, – 21.8.2014, Bakı) — Azərb, 
kimyaçı alimi, texn, e.d, (1990), prof. 
(2005). Azərb, Dövlət Un-tini (indiki 
BDU) bitirmişdir (1970). Azərb. SSR EA- 
nın Aşqarlar Kimyası İn-tunda müxtəlif 
vəzifələrdə çalışmış (1973-80), böyük еј 
işçi (1980-87) və laboratoriya müdiri 
(1987-2014) olmuşdur. Tədqiqatları neft 
yağlarının istismar keyfiyyətlərini yaxşılaş- 
dıran çoxfunksiyalı polimer aşqarların 
sintezinə, kimyəvi çevrilmələrinə və sürtkü 
yağları üçün müxtəlif təyinatlı aşqarlar 
kimi öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 250- 
dək elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var, 
ƏHMƏDOV Əli Mustafa oğlu (d. 25.12. 
1943, Cəbrayıl r-nunun Əfəndilər Ҝ.) – 
Azərb. riyaziyyatçısı, fizika-riyaziyyat e. 
(1994), prof: (1994). Azərb. Dövlət Un-tini 
(indiki BDU) bitirmişdir (1966), 1967-73 
illərdə Kibemetika İn-tunda müxtəlif və- 
zifələrdə çalışmışdır. 1973 ildən BDU-nun 
mexanika-riyaziyyat fakültəsinin funksi- 
yalar nəzəriyyəsi və funksional analiz ka- 
fedrasının dosenti, 1995 ildən prof.-u ol- 
müşdür, 1997 ildən həmin kafedranın mü- 
diridir. Elmi fəaliyyəti xətti operatorlar 
nəzəriyyəsinin spektral məsələlərinin təd- 
qiqinə həsr edilmişdir. 150-yə qədər elmi 

tərkibli üzvi gübrələrin əldə edilməsinə, 
karbonatlı süxurlardan süni yolla münbit 
torpaq alınmasına, torpağın biologiya və 
ekologiyasına və s. məsələlərə həsr edil- 
mişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında xid- 
məti var, 
ƏHMƏDOV Əliağa Abbasqulu oğlu 
(214.1917, Bakı - 30.5.2005, Bakı) - 
Azərb, stomatoloqu: Tibb e.d. (1968), prof. 
(1969), Azərb, SSR əməkdar həkimi (1983) 
və əməkdar elm xadimi (1991), Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1946). 
Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 
İn-tunun stomatologiya kursunun (1963- 
65), Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun ortopedik 
stomatologiya kafedrasının müdiri (1965- 
85) olmuş, 1989 ildən ömrünün sonunadək 
həmin kafedrada məsləhətçi-prof. işləmiş- 
dir. Tədqiqatı Azərb.-da diş kariyesinin 
yayılmasının tibbi coğra- fiyasına və s. həsr 
edilmişdir. 200-dən artıq elmi əsərin müəl- 
lifidir. 

ƏHMƏDOV Əlisa İsa oğlu (d.15.2.1941, 
Ağsu r-nunun Çiyni k.) — Azərb. filosofu, 
fəlsəfə e.d. (2001), prof: (2006). Azərb, 
Dövlət Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir 
(1963). Ağsu r-nunda müəllim və tədris 
işləri üzrə direktor müavini (1963-67), 
Azərb, SSR EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İn- 
tunda kiçik elmi işçi (1967-75), “Azər- 
baycan kommunisti" yumalı redaksiyasında 
şöbə müdiri (1975-81) vəzifələrində iş- 
ləmişdir. 1981 ildən Azərb. İnşaat Mü- 
həndisləri İn-tunda (indiki Azərb, Me- 
marlıq və İnşaat Un-ti) çalışır. Tədqiqatları 
estetika və etika, estetik və əxlaqi tərbiyə 
məsələlərinə həsr olunmuşdur. 100-ədək 
elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın, 
bir neçə dərslik və dərs vəsaitinin müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. 

Əsəri: İdrak işığında. B. 2010. 
ƏHMƏDOV Əsəd Cəlal oğlu (15.7.1970, 
Em. SSR, Pəmbək r-nunun Saral k, — 

31-də Papravənd k. ətrafinda həlak ol- 
muşdur. Bakıda, Şəhidlər Xiyabanında 

dəfn edilmişdir. Bakıda adına küçə var. 
ƏHMƏDOV Əsədulla (7-7) - AXC parla, 
mentinin üzvü, Bakı dumasının, sonra isə 
Azərb, Milli Şurasinin “Azərbaycan Məc- 
lisi-Məbusanının təsisi haqqında qanun"u- 
na (1918, 19 noyabr) əsasən parlamentin 
üzvü olmuşdur. Bakı Müsəlman Xeyriyyə 
Cəmiyyətinin idarə heyətinə seçilmişdir. Ə. 
“Nəşri-maarif” cəmiyyətinin təsisçilərin: 
dən biri, Müəssislər Məclisinin çağırılması 
üzrə Mərkəzi Komissiyanın üzvü idi. 1919 

ilin oktyabrında “Bitərəflər"İraksiyasından 
"Müsavat" fraksiyasına keçmişdir. 
ƏHMƏDOV Fuiq Abduləvvəl oğlu (16. 
10.1940, Şəki – 1 1011, Baki) — Azərb, 
fiziki, fizika-riyaziyyat e.d, (1992), prof, 
(1994). Azərb, Dövlət Un-tini (indiki 

BDU) bitirmişdir (1962). BDU-nun optika 

və molekulyar fizika kafedrasında müxtəlif 
vəzifələrdə çalışmış (1966-93), 1993 ildən 

həmin kafedranın müdiri olmuşdur. Elmi 

işləri makromolekulyar sistemlərdə gedən 
relaksasiya proseslərinin nəzəri tədqiqinə 
həsr olunmuşdur. 90-dan artıq elmi əsərin 
müəllifidir. 
ƏHMƏDOV Fikrət Əyyub oğlu (d.15.11 

1933, Bakı) – Azərb. idmançısı. Yunan- 

Roma güləşi üzrə SSRİ idman ustası 
(1960), Azərb. SSR əməkdar məşqçisi 
(1969), əməkdar bədən tərbiyəsi və idman 
xadimidir (2006), 
ƏHMƏDOV Heybətulla Mabud oğlu 
(4.9.11.1947, Quba r-nunun Qonaqkənd 
qəs.) — avtomobil nəql.-nın istismarı sahə- 

sində Azərb. alimi, texnika e.d. (1994), 
prof, (2006). 1971 ildə Azərb. Politexnik 

İn-tunu bitirdikdən sonra orada tədris us- 
tası, baş laborant, assistent, dosent, dekan 
müavini, dekan lərində işləmiş, 2012 
ildən kafedra müdiridir. Tədqiqatları istis- 
mar prosesində avtomobil nəql.-nın hərəkə- 
tinin təhlükəsizliyinin təmini, Böyük İpək 
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ƏHMƏDOV 

Yolunun bərpası ilə bağlı diy: nəql.-nda 
hərəkət sürətinin yüksəldilməsi, təkərlərdə 
və relslərdə yaranan qüsurların qatarların 
dinamiki xüsusiyyətlərinə təsirinin araşdı- 

rılması və lokomotiv dizellərinin texniki 
diaqnostikası sahəsindədir. 200-ədək elmi 
əsərin müəllifidir. Elmi kadrların hazır- 
lanmasında xidməti var. SSRİ idman usta- 
sıdır. 
ƏHMƏDOV Həsən Əbdüləli oğlu (15 
12.1906, Yelizavetpol qub. Zəngəzur qəza- 
sının Ağudi k. – 9.7.1981, Bakı) — Azərb. 

neftçi-geoloqu. Geologiya-mineralogiya 
ed. (1956), prof 
(1959), Azərb. SSR 
EA-nın akıd. (1967, 
m, üzv, 1962) 

Neft-Qaz: Sənayesi ( ҹа 
Elmi-Texniki Сә- | 4 Ј 
miyyətinin İ.M. 
Qubkin ad. müka 
fat ti, 1933 
ldə Azərb. Бәла- 

ye İn-tunu (indiki 
ADNSU) bitirmişdir. illərdə 
Azəmeft" Birliyinin neft mədənlərində 

müxtəlif: vəzifələrdə çalışmışdır, Azərb. 
и Neft Geololi-Kəşfiyyat İn- 

Azərb, Neft 
unun di 

rektor mumittifaq 
Geofiziki Kəşfiyyat Metodları Elmi Təd- 

1933-51 

Elmi Tədq 
rektoru (1951-55), 

Elmi Tədqiqat 
üavini (1955-65), 

tunun 

qiqat İn-tunun Azərb. şöbəsinin direktoru 
(1965-76) olmuşdur, 1965 ildən ömrünün 

ək or 
Nzərb. filial 

la çalışmış, himin in-tun 

nda geoloyi-geofiziki tədqi: 
a rəhbərlik etmişdir 
İlərdə Azərb. Sənaye 

onun: 

qatlar laborato 
6 və 1959-6: 

İn-tunda dərs demişdir. Ə. Mezozoy-Kay 
çöküntülərinin çökmə şəraitini, 

yrı-ayrı: stratiqrı ahidlərin bitumi 

nüxtəlif süxurlarda üzvi 

add İmasını və 5. məsələləri 

surətdə tədqiq etmişdir. İlk dəfə 
bi Abşeronun Miosen çöküntülərində 

şfiyyat qazıması aparmağın labüdlüyünü 
söyləmişdir. Bunun nəticəsind: 

anın c.-unda, Ceyr tan depressi- 
ında yeni neft yataqları açılmışdır. Ə. 

1 dərin qatlarının ред). quruluşunun 
nilməsi və Azərb.-da Mezozoy çö 

küntülərinin neft-qazlılıq problemləri ilə 
məşğul olmuşdur. 1964 ildə Hindistanda 
keçirilən 22-ci geol, konqresdə çıxış et- 
mişdir. 160 elmi əsərin, o cümlədən 3 mo- 

fiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. İki “Şərəf ni- 
şanı” ordeni Нә təltif olunmuşdur. 

baycanın neft və qaz yataqlar. 
geologiyası, В, 1972: Оненка нефтспроизвода 

хаих, своӧсти мезоҝабнозовских отложенин Азер-- 
баҝджана, Б., 1975 (совм. с A.A. Ализаде и др.) 
ƏHMƏDOV Hüneyir Hüseyn oğlu (4.14, 
8.1958, Bakı) — Azərb, pedaqoqu, pedaqoli 
ed, (2011), prof: (2017). H.M.Əhmədovun 
oğludur. Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tunu 
bitirmişdir (1979), Müəllim (1979-83). 
Azərb. Elmi Tədqiqat Pedaqoii Elmlər İn- 
tunda (indiki Təhsil İn-tu) kiçik elmi işçi 
və böyük elmi işçi (1987-2000) işləmiş, 
2000 ildən həmin in-tun şöbə müdiri və 
baş elmi işçisidir. Bakı Qızlar Un-ti- 
nin pedaqogika kafedrasının prof.-udur 
(2013). Tədqiqatları pedaqogikanın tarixi- 
nə və nəzəri problemlərinə həsr edilmiş- 
dir. 250-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 
bir neçə monoqrafiya, dərslik və dərs və- 
saitinin müəllifidir. 
ƏHMƏDOV Hüseyn Qoca oğlu (4.6.1903, 
Goranboy r-nunun Qızılhacılı k, — 21.2 
1984, Gəncə ş,) - Sosialist Əməyi Qəhrə- 
manı (1948), S. Orconikidze ad. taxılçılıq 
s-zunda şöbə müdiri və direktor müavini 
(1940-72), 1974 ildən şöbə müdiri işləmiş- 
dir. 1947 ildə taxılçılıq sahəsində yüksək 
əmək nailiyyətləri əldə etmişdir. 
ƏHMƏDOV Hüseyn Məmməd oğlu (27, 
3.1915, Şuşa — 2038.1955, Bakı) — Azərb, 
heykəltəraşı, Azərb. Dövlət Rəssamlıq 
Texnikumunu bitirmiş (1936), Leninqrad 
(indiki Sankt-Peterburq) Boyakarlıq, Hey- 
kəltəraşlıq və Memarliq İn-tunda təhsil 
almışdır (1936-40). Əsasən büst-portret 
yanrında işləmişdir, A.Səhhət (1941) və 
N.Hikmətin (1951, 1953), Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanları G,Əsədov (1947), X.Məm- 
mədov (1948) və Q.Məmmədovun (1949), 

iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Ş.Hə- 

Əhmədov H. Şamama Həsənovanın büstü. 
baycan Milli İncəsənət Muzeyi 

sənovanın (1950, 1951) və b.-nın büst, 
portretlərini işləmişdir. M.Ə.Sabirin Şa- 
maxidakı abidəsinin (beton, 1949) müəl,: 
lifidir. 
ƏHMƏDOV Hüseyn Mustafa oğlu (4117, 
7.1926, Em. SSR, Krasnoselsk r-nunun 
Toxluca k.) — Azərb. pedaqoqu, pedaqoii 
edi (1974), prof: (1977). Gəncə Pedaqoii 
Texnikumunu (1947) və Gəncə Dövlər 
Pedaqofi İn-tunu (1951) bitirmişdir. Azərb, 
Dövlət Редадој: İn-tunda (indiki ADPU) 
kafedra müdiri (1977-2013) olmuşdur, 
Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısıdır. 
Tədqiqatları Azərb. təhsilinin tarixinə həşr 
edilmişdir. 500-ə qədər. elmi əsərin, о 
cümlədən “XIX əsr Azərbaycan məktəbi" 
(1985), “Nəriman Nərimanovun pedaqoyi 
fikirləri” (2000), “Azərbaycan məktəbi və 
pedaqoli fikir tarixi” (2001), “Azərbaycan: 
pedaqoyi antologiyası” (2011) və s. ki- 
tabların müəllifidir. Elmi kadrların hazır. 

İanmasında xidməti var, 

ƏHMƏDOV Xanlar Əhməd oğlu (4.12, 
6.1946, Bakı) – Azərb. heykəltəraşı. Azərb, 
Resp.-nın xalq: rəssamı (2006). Azərb, 
Rəssamlıq Məktəbini (1966) və Daşkənd 
Rəssamlıq İn-tunu 
(1972) bitirmişdir. 
Monumental hey- 
kəltəraşlıq və dəz- 
gah heykəltəraşlı- 
фа sahəsində fəa- 
liyyət göstərir. 
Azərb. Milli Ki- 

tabxanasının fasadı 
üçün M.Ə.Sabirin 
(beton, 1988-90, 
N.Dadaşovla birgə) və R.Rzanın (beton, 

1988-90) heykəlləri monumental işlərin- 

dəndir. M.Hüseynin Qazaxdakı büstünün: 

(tunc, 1982), Ü.Hacıbəyli və Bülbülün Şu- 
şada büst-abidələrinin (tunc, 1984: N.Da- 

daşovla birgə: Bakıya gətirilmişdir), həm- 
çinin S.Rüstəmovun (tunc, 1983), memar 

M.Hüseynovun (tunc, 1997) büst-Kompo- 
zisiyalarının və digər tanınmış şəxsiy- 

yətlərin qəbirüstü abidələrinin müəllifidir. 
Yaradıcılığında kiçikformalı he) 
əsərləri əhəmiyyətli yer tuti 
qadınları” (ağac, 1982, ÜİXTNS-nin bü- 
rünc medalı, Moskva), “Leyli və Məcnun”, 

“Tomiris ana", "Sevgililar”, “Pənah xan”, 
“Ana köməsi ilə" və s. fiqurlar, Xocalı 
faciəsinə həsr etdiyi kompozisiyalar (fər- 

di sərgi, 1994) və s. Ümumittifaq və bey- 
nəlxalq sərgilərin iştirakçısıdır. Bakıda 
(1996, 1998, 1999, 2000) fərdi sərgiləri 
keçirilmişdir. Bakı metrosu “Dərnəgül” 
st.-nın bədii tərtibatını vermişdir (2011). 

Azərb. Rəssamlar İttifaqı heykəltəraşlıq 

Əhmədov X. Səttar Bəhlulzadənin barelyefi 
($.həhlulzadənin ev-muzeyi, Əmircan qəs.). 

bölməsinin sədridir (1987 ildən). Əsərləri 
müxtəlif ölkələrdə (Fransa, Almaniya, 
Türkiyə, İran, Polşa, Rusiya və s.) nüma- 
yiş etdirilmişdir. 
ƏHMƏDOV Xəyal Sərdar oğlu (d. 5:2. 

1983, Azərb. SSR Şərur r-nunun (Nax: 
MR) Vərməziyar k.) — Azərb. idmançısı, 

Kikboksinq üzrə dünya çempionudur 
(2008, Kipr, Limassol). 
ƏHMƏDOV İbrahim Seyfullayeviç (21. 
5.1927, Qroznı ş.  10.1.1997, Bakı) — tank 

qoşunları gen.-m. (1976). Bakı diy. mək- 
təbində oxumuşdur (1941–44), 1944 ildən 
sovet ordusu sira” 
larında xidmətdə 

olmuşdur. Kiyev 
hərbi tank mək- 

təbini bitirdikdən 

(1948) sonra rota, 

polk komandirli- 
yindən batalyon, 
polk və diviziya 
qərargahının rəis- 
llyinə qədər yük- 
səlmişdir. R.Y.Malinovski ad. Zirehli Tank 

Qoşunları Akademiyasını (1956), Ali za- 
bitlər kursunu (1968), M.V.Frunze ад. 
Hərbi Akademiya yanında Ali komanda 
heyəti kursunu bitirmişdir (1969). 1972 ilin 

yanvar-avqust aylarında Misirdə hərbi 

müşavir işləmişdir. Azərb. SSR Orduya, 

Aviasiyaya və Donanmaya Könüllü Yar- 
dim Cəmiyyəti MK-nın sədri (1972-90), 
SSRİ OADKYC Rəyasət Heyətinin üzvü 
(1977), Azərb. SSR Ali Sovetinin (9-10-cu 

çağırış) deputatı, Qarabağda müharibə ge- 
dən zaman Azərb. Resp. Müdafiə Nazirli- 

yində müşavir, baş müşavir, Hərbi hazırlıq 

idarəsinin rəisi və Baş Qərargah rəisinin 
müavini idi (1991-93). 1993 ildə hərbi 
xidmətdən tərxis edilmiş, ömrünün sonu- 
nadək silahlı qüvvələrin Respublika vete- 
ranlar şurasında: gənclərin hərbi-vətən- 
pərvərlik tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur. 
Qırmızı Əmək Bayrağı, Qırmızı Ulduz 

ordenləri və medallarla, həmçinin 1 xarici 
ordenlə (Misir) və 14 xarici medalla (Bol- 
qarıstan, Monqolustan, Kuba və s) təltif 
edilmişdir. 
ƏHMƏDOV İdris Məcid oğlu (41.10. 
1938, Erm, SSR, Əzizbəyov r-nunun (in- 
diki Vayk r-nu) Qozulca k.)— Azərb. kim- 
yaçısı, kimya e.d. (1986), prof. (1988), 
Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1961). 
Azərb. SSR. EA-nın Neft-Kimya Prosesləri 
İn-tunda işləmiş (1964-70), Xlor-Üzvi 
Sintez İn-tunda (indiki Polimer Materialları 
İn-mu) böyük elmi işçi (1970-74), Polimer 
Materialları İn-tunda laboratoriya və şöbə 
rəhbəri (1974-93), Türkiyə Cümhuriyyəti 
Orta Doğu Texniki Un-tinin prof.-u (1993- 
2007) olmuşdur, 2007 ildən BDU-nun 

prof.-udur. Əsas tədqiqatları asimmetrik 
sintezin yeni üsulunun işlənib hazırlan- 
masına, optiki-fəal katalizatorların sinte- 
zinə və onların Dils-Alder reaksiyasında 
tətbiqinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

270-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Elmi 
kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
ƏHMƏDOV İlham Namiq Kamal oğlu 
(4.9.1.1949, Bakı) — Azərb. aktyoru. Azərb. 

Resp. xalq artisti (2002). Azərb. İncəsənət 
İn-tunu bitirmişdir (1970, A.İsgəndərov 
və R.Təhmasibin aktyorluq sinfini). Ə. 
1971-89 illərdə Azərb. Dövlət Dram Teat- 

rinin ak-iyoru olmuş, komik və xarakterik 
rolların ifaçısı kimi tanınmışdır. Əsas rol- 
ları: Qubuş, Cəmil, İran şahzadəsi (“Bağ- 
lardan gələn səs”, “Unuda: bilmirəm", 
“Xurşidbanu Natəvan”, İ.Əfəndiyev), 
Doktor Qaratay (“Afət”, H.Cavid), Firuz 
("Şəhərin yay günləri”, Anar), Camal 
(“Nişanlı qız”, S.Rəhman), Kişi (“Mənim 

İLƏhmədov 

Soltan bəy 
rolunda 
(Ü.Hasi- 
bəylinin 

“Arşın mal 
alan" 

operettası), 

ərim dəlidir”, El- 
çin), Hacı Kərim 
(Ölülər, CiMəm- 
mədquluzada), 
Adrian, Donal- 
бауп ("Fırtna”, 
“Maqbet”, U.Şeks- 
pir), Ziyad müəl- 
lim ("Yayda qar- 
topu oyunu”, V.Sə- 

mədoğlu), Bubnov (“Həyatın dibində", 
M.Qörki), Müsyö Јогдап, Məstəli şah 

("Müsyö lordan və dərviş Məstəli şah”, 
M.F.Axundzadə) və s. 1989-93 illərdə 

Gənclər teatrında fəaliyyət göstərmişdir: 

Məsuliyyətsiz (“Çarəsiz sərnişinlər", $. 
Stratiyev), Dadaşbala (“Dadaşbala əmə- 

liyyat”, R.Əlizadə), Sultanqulu (“Sultan- 
qulu kömüsü”, İ.Məlikzadə), Daniel (“Аг- 
vadımın qatili”, R.Toman), Kələntər (“Dağ 
tikirik”, V.Səmədoğlu) və b. 1993-2003 
illərdə özünün yaratdığı “İlham" miniatür 

teatrının bədii rəhbəri və direktonu olmuş- 
dür. Hənin teatrın repertuarında quruluş 
verdiyi əsərlər: “İlhamın sərgüzəştləri" 
(R.Səməndər), "Don Yuan Abşeronski”, 
“Dünyanın axın” (R.Əlizadə), “Əl əli yu- 
yar” (Anar) və s, 1995 ildən Azərb, Mə. 
dəniyyət və İncəsənət Un-tində pedaqo- 
Ti fəaliyyət göstərir, 1996 ildən estrada 
və musiqili teatr: aktyoru kafedrasının 

müdiridir (2008 ildən ргог,), 2005 ildən 

Azərb. Dövlət Musiqili Teatrında çalışır 
Quruluş verdiyi tamaşalar: tanin yu- 
bileyi" (0.Rəcəbov, A.Babayev), “Ame- 
rikalı kürəkən” (R.Mirişli, M.Haqverdi- 

yev). Rolları: Albadam: ilimin anası 

və yaxud evlənmə əhvalatı”, G,Xuqayev 
bəstəkar E.Mansurov), Adil, Farmazon 

(“Qarğa, məndə qoz var”, C./ 
H.Qurbanov), Mərcan ("Ər və arvad", 

Ü.Hacıbəyli), Mikayıl ("Qısqanc ürəklər” 
R.Mirişli, M.Haqverdiyev), İbad İbadoviç 
("Mən dəyərəm min cavana”, F.Sücəd- 

dinov, T.Vəliyeva), rus bölməsində oy- 

slanoğlu və 



ƏHMƏDOV 

nadığı rolu: Domeniko Soriano (“Filumena 
Marturano", E.de Filippe, bəstəkar F.Qa- 

Bir sıra televiziya tamaşa- 

larında (Markiz (“Mehmanxana sahibəsi”, 
riyev) və s 

K.Qoldoni): Paşa Paşayeviç 
dələn yar”, ” 
Hüseyna, 

Talıbov 

yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. Ə. yu- 
moristik monoloqlarla da çıxış edir. Bir sıra 

əribə adam”, 
, “Musiqi müəllimi” 
atirik kinoumalının və s,), “Mozalan 

bədii süfetlərində 
lət Opera və Bl 

əkilmişdir. Azərb. Döv- 
t Teatrinin dəvəti ilə 

Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operet- 
tasında Soltan bəy obrazında çıxış. et- 
mişdir (2017). Azərb. Resp.-nın “Şöhrət" 
ordeni ilə təltif edilmişdir (2013). 
ƏHMƏDOV Qadir İba oğlu (12.08.1940, 
Azərb, Resp. Şahbuz r-nunun ( Nax, MR) 
Aşağı Qışlaq k.) – Azərb, bitki fizioloqu 
Biologiya e.d. (1989), prof. (1990). 1966 
ildə MDU-nu bitirmişdir. 1970-90 illərdə 
ADU-da baş müəllim, dosent vəzil 

1993 ildən Türkiyədə rində çalışmışdır. 
ır, müxtəlif un-tlərdə pedaqoli fəa- 

tini dayam etdirir. Tədqiqatları bio 
kimya və təbii fizioloği aktiv birləşmələr 
sahəsindədir. O, ilk dəfə dəfnə bitkisi 

ağından yeni birləşmə əldə etmiş və 
saflaşdırıldıqdan sonra onun kimyəvi qu- 
ruluşunu müəyyənləşdirmişdir. 100-dən 
çox elmi əsərin məqalənin və üç dərsliyin 
müəllifidir 

ƏHMƏDOV Qıra Məmməd oğlu (30.8. 
1928, Qəbələ r-nunun Çarxana КҜ. – 4.5 
2003, Bakı) – Azərb. arxeoloqu, tarix e.d 
(1972), prof: (1993), AMEA-nın m. üzvü 
(2(Х Azərb, Döv 

lət Uh-tni (indiki 
BDU) bitirmişdir 

(1949), Azərb, SSR 

EA Tarix İn-tunda 
baş laborant və 

kiçik elmi işçi 
(1952-60), böyük 

elmi işçi (1960: 

74), elmi katib 

(1961-68) vəzifə- 
lərində çalışmış, Arxeologiya və etno- 
qrafiya sektorunun müdiri (1974-93) ol- 
muşdur. Azərb, Dövlət Un-ti və Azərb, 
Dövlət Pedaqofi İn-tunda mühazirələr 
oxumuşdur. 1959-68 illərdə Örəmqala, 
1973 ildən Qəbələ arxeolofi ekspedi- 
siyalarına rəhbərlik etmişdir. 100-ə yaxın 
elmi əsərin, o cümlədən bir neçə mono- 

qrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların ha- 

zırlanmasında xidməti var, 

266 

1962: Orta əsr Beyləqan şəhəri, В. 1979, 

1944.2012, həmin — 
k.-də) – Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 
(1950). "28 Aprel” 
k-zunda traktorçu 
və briqadir (1941- 

69), 1970 ildən 

baş mexanik iş- 
ləmişdir. 1949 ildə 
pambıqçılıq sahə- 
sində yüksək nai- 
liyyətlər əldə etmişdir. 
ƏHMƏDOV Qoşqar Teymur oğlu (24. 

10.1917, Gədəbəy r-nunun Söyüdlü k. - 
12.2.1975, Bakı) — Azərb. riyaziyyatçısı. 
Fizika-riyaziyyat e.d. (1960), prof: (1961), 
Azərb. SSR EA- 

nın müzvü (1969), 
Azərb. Dövlət Un- 

tini (ADU) bitir- 
mişdir (1941), 
ADU-da dekan 

(1951–56: 1970. 

72), diferensial və 

inteqral tənliklər 

kafedrasının mü- 

diri (1958-75) ol- 

muşdur. Böyük Vətən müharibəsində 

(1941- 45) iştirak etmişdir. Tədqiqatları 
diferensial və inteqral tənliklər, optimal 
idarəetmə, funksional analiz və s, sahə- 

sindədir. Nüvəsi parametrdən asılı olan bir 
sinif qeyri-xətti inteqral tənliyi cırlaşmış 
nüvələr üsulu ilə araşdırmışdır. Zamana 

nəzərən yüksəktərtibli, törəməyə görə həll 
olunmamış analitik qeyri-xəttiliyi olan 
diferensial və inteqralı diferensial tən- 

liklər üçün Koşi məsələsi və qarışıq mə- 
sələ həllərinin budaqlanmasını, həmçinin 
Banax fəzasında diferensial tənliklərin 

analitik nəzəriyyəsinə dair bir sıra mə- 
sələni tədqiq etmişdir. Meyiledən arqu- 
mentli diferensial. tənliklər və optimal 
İdarəetmə nəzəriyyəsinə dair işləri də var, 

100-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Yük- 

səkixtisaslı elmi kadrların hazırlanma- 

sında xidməti var. 

ƏHMƏDOV Mahir Bayram oğlu (4.31 

3.1957, Gəncə ş.) – Azərb, hüquqşünası, 
hüquq e.d. (2006), prof. (2009), Azərb. 
Resp--nin əməkdar müəllimi (2007), po- 
fis polkovniki, Moskvadakı P.Lumumba 
24, Xalqlar Dostluğu Un-tini (1983) və 
SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Akademiya- 
sını bitirmişdir (1991). 1984 ildən daxili 

Əsərləri: Azərbaycanın şiniz saxsı məmulatı, 
B., 1959: Örənqala (qısa tarixi-arxeoloyi oçerk). В., 

ƏHMƏDOV Qarakişi Əhliman oğlu (15. 
2.1924, Füzuli r-nunun Əhmədalılar К. - 

işlər orqanlarında xidmət edir. Bakı Xüsuşi: 
Ола Milis Məktəbinin tədris hissəsi üzrə 
rəis müavini (1991), Azərb, Resp. DİN-in 
Polis Akademiyasında tədris işləri üzrə 
akademiya rəisinin | müavini (1992-2001) 
vəzifələrində çalışmışdır. 2001 ildən həmin 
akademiyanın tədris və elmi işlər üzrə rəiş 
müuvinidir. Bir neçə monoqrafiya və dərş 
vəsaitinin müəllifidir. 

Əsərləri: Ҝритерин истины а пропессе 
non уголовного закона. Б., 1994: Проблемы 

охраны ҝонститунисиных прав и свобод ҹеловеҝа 
и граждамина от престулных посагателиста Б., 
2002. 
ƏHMƏDOV Məhəmməd Aydın oğlu 

(d. 27.10.1946, indiki Oğuz r-nunun Baş 
Daşağıl k.) - avtomatlaşdırma sahəsində: 
Azərb, alimi, texnika с, d. (1992), prof: 

(1994). Azərb. Neft və Kimya İn-tunu 
(ANKİ-ni) bitirmişdir (1969). 1971-77 
illərdə Sumqayıt kompressor z-dunda, 
1977-80 illərdə “Neftkimyaavtomat” EİB- 
də, 1980 ildən ANKİ-nin Sumqayıt filin. 
linda (indiki Sumqayıt Dövlət Un-ti) müx- 
təlif vəzifələrdə çalışmış, 2000-09 illərdə 

prorektor olmuşdur. 1992. ildən kafedra 
müdiridir. Tədqiqatları çevik istehsal sistem. 
lərinin, robot-texnoloği komplekslərin ya- 

radılması, idarə olunması məsələlərinin 
nəzəri və praktiki əsaslarının işlənilməsi sa- 
həsindədir. Beynəlxalq konfranslarda, sim- 
poziumlarda məruzələr ilə çıxış etmişdir. 
100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 1 mo- 
noqrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 

Əsəri: Автоматизалии молелированиж c pir 
менением сетед Петри (V.A Mustafayevlə birlikdə) 
Б. 2007, 
ƏHMƏDOV Məhəmməd Məmmədhəsən 
oğlu (1903, Cəbrayıl r-nunun Mahmudlu 
k, – 1963, həmin k.-də) — Sosialist Əmə- 
yi Qəhrəmanı. V.İ.Lenin ad. k-zun sədri 
(1930-50), Mahmudlu pambıq qəbulu 
məntəqəsinin müdiri (1950-63) işləmişdir. 

1947 ildə pambıqçılıq sahəsində yüksək 
nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏHMƏDOV Məhəmməd Nəcəf oğlu (1:7. 

1907, Ərdəbil -31.3.1974, Bakı) — neft ema- 
lı texnologiya: 
sahəsində Azərb. 

alimi, texnika e.n. 

(1962), SSRİ Döv- 

lət mükafatı laure- 
atı (1951). Azərb. 

Sənaye İn-tunu 
(indiki ADNSU) 
bitirmişdir (1936). 

Neft emalı z-dunda 
operator, baş mü- 

həndis, sex rəisi, Sumqayıt kimya z-dunda 

ƏHMƏDOV 
———,”KXXKK— o. v“v0OoK €, 

baş mühəndis (1958-60) işləmiş, 1960 
ildən ömrünün sonunadək Azərb. SSR EA 
Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Pro- 
sesləri İn-tunda çalışmışdır. Lenin ordeni 
və2 dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə 

təltif edilmişdir. 
ƏHMƏDOV Məhiş Alış oğlu (4.28.11. 

1945, Ağdam r-nunun Qaradağlı k.) — 
Azərb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. (2006), prof. 
00011), Azərb, Resp. əməkdar cim xadimi 
(2011), Azərb Dövlət Un-tni bitirmişdir 

(1969). Azərb. Dövlət İqtisad Un-tində baş 
elmi işçi (1977-80), baş müəllim, dosent 
(1980-91), kafedra müdiri (1991-96) iş- 
ləmiş, 2006 ildən isə iqtisadiyyatın tən- 
zimlənməsi kafedrasının müdiridir. Təd- 
qiqatları milli iqtisadiyyatın formalaşması 

və inkişafı problemlərinə, iqtisadiyyatın 

dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə, iqtisadi 

siyasət məsələlərinə həsr olunmuşdur. 160- 
dan çox elmi əsərin, o cümlədən 2 mono- 

arafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların ha- 
zırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Azərbaycan SSR-də milli gəlirin 
təkrar istehsalının tempi və proporsiyaları (müştərək), 
В. 1982: Qloballaşma və milli iqtisadiyyatın forma- 
laşması, В. 2003. 
ƏHMƏDOV Misir Albala oğlu (d. 24.7. 
1936, Erm. SSR, Krasnoselsk r-nunun Çay- 
kənd k.) – Azərb. kimyaçısı, kimya e.d, 
(1992). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 

(1967). Neft-Kimya Prosesləri İn-tunda 
kiçik elmi işçi, Azərb. SSR EA Xlor-Üzvi 
Sintez İn-tunda (indiki Polimer Materialları 
İn-tu) kiçik və böyük elmi işçi (1978-91), 
laboratoriya müdiri (1991-92) işləmişdir. 
1992-2005 illərdə Türkiyənin ayrı-ayrı un- 
tlərində (Firat, İzmir un-tləri və s.) çalış- 
mışdır. Əsas tədqiqatları homoallil xlorhid- 
rinlərin və allil qrupu ilə əvəz olunmuş 
oksiranların sintezi və çevrilməsinə həsr 

edilmişdir. 70-dən çox elmi əsərin müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 

xidməti var. 
ƏHMƏDOV Mobil Salman oğlu (10.9. 
1931, Gəncə – 3.6.2006, Bakı) — Azərb, 
müğənnisi və aktyoru. Azərb. Resp. 
xalq artisti (2000). 
Azərb. Dövlət 

Konservatoriyasını 
bitirmişdir (1960, 

Bülbülün sinfini). 
1954-60 illərdə 
Azərb, Radio və 
Televiziyasının 
solisti olmuşdur: 
1961-92 illərdə ҝ 

Azərb, Dövlət Mu- 
siqili Komediya Teatrında çıxış etmişdir. 
Məlahətli, yumşaq səsli Ə.-un ifaçılığı 

üçün emosionallıq, lirizm səciyyəvi ol- tu) elmi işlər üzrə direktor müavini (2001- 
muşdur, Rolları: Əsgər, Sərvər (“Arşın mal 14) işləmiş, 2014 ildən həmin in-tda 
alan”, “O olmasın, bu olsun", Ü.Hacıbəy- boratoriya müdiridir. Tədqiqatları resp.- 
1i), Yetim (“Milyonçunun dilənçi oğlu”, nın mineral xammalının kompleks emalı 
S.Ələsgərov), Ayaz (“Qayınana”, Z.Ba- texnologiyasının öyrənilməsinə həsr edil- 
фигоу), Rövşən (“Həyətim mənim, həyatım mişdir. 458 elmi əsərin müəllifidir. Elmi 
mənim”, Ə.Abbasov), Cəsarət (“Nənəmin kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
şahlıq quşu”, V.Adigözəlov), Etibar (“Qı- ƏHMƏDOV: Namiq Abduləvvəl oğlu 
zilgül”, S.Hacibəyov), Kote (“Keto və Ko- (4. 23.6.1949, Şəki) — Azərb. fiziki, fizika- 
e”, V.Dolidze), Nadir (“Qızılaxtaranlar”, riyaziyyat e.d. (1991), prof. (2007). Azərb, 
T.Quliyev), Alay (“Gözün aydın”, F.Əmi- Dövlət Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir 
rov) və s, Azərb. bəstəkarlarının (Ü.Hacı- (1971). 1975-78 illərdə ADU-nun mo- 
bəyli, S.Ələsgərov, Ə.Abbasov, T.Quliyev, lekulyar fizika kafedrasında, 1978-80 il- 
Q.Hüseynli, R.Mustafayev və b,) mahnı və lərdə fizika fakültəsinin problem labo- 
romanslarını da ifa etmişdir. Musiqili Ko- ratoriyasında, 1980-2005 illərdə mo- 
mediya Teatrlarının Ümumittifaq baxış- lekulyar biofizika laboratoriyasında ça- 
müsabiqəsinin diplomantı (1968) olmuş- lışmışdır. 2005 ildən BDU-nun Fizika 

dür, Bakı Musiqi Akademiyasında dərş Problemləri ETİ-nin nəzəri fizika şö- 
demişdir (1994 ildən). bəsinin baş elmi işçisidir. Tədqiqatları 
ƏHMƏDOV Mübariz Əlizadə oğlu (1.1. peyptidlərin, hormonların və zülalların foza 
1963, Sabirabad r-nunun Qaratəpə k. - quruluşlarının və qunuluş-fünksiya əlaqə- 
243.1992, Ağdam r-nunun Abdal k.) - lərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 

Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı (16.9. 1994, 200-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. 
ölümündən sonra). ƏHMƏDOV Natiq İlyas oğlu (1.9.1969, 
1985 ildə sovet or- Xocalı r-nunun Kosalar k, – 26.9.1991, 
dusundan tərxis Əsgəran r-nu) – Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı 

olunmuşdur. 1989 (8.10.1992, ölümündən sonra). Kalininqrad 

ildə Qarabağı er- ş-ndə hərbi xid- 

məni təcavüzün- mətdə olmuşdur. 

dən qorumaq üçün Ordudan tərxis 
yaradılan özünü- edildikdən sonra 
müdafiə batalyo- həmin şəhərdə ya- 
nuna könüllü ya- şayan Ə. Qarabağ 
zılmışdır. Bölük hadisələri ilə əla- 

komandiri kimi Dovşanlı, Qazançı, Əsgə- qədar Xocalıya qa- 
ran, Pircamal, Aranzəmin, Xanabad, Şuşa yıtmış, Milli Ordu- 

və digər ərazilər uğrunda gedən döyüş- ya könüllü getmiş- 
lərdə iştirak etmiş, Abdal k. yaxınlığındakı dir. Xidməti borcu- 
döyüşdə həlak olmuşdur. Sabirabad r-nu- пи yerinə yetirərkən həlak olmuş, Ağdam 
nun Qaratəpə k.-ndəki Şəhidlər xiyaba- r-nunun Novruzlu k.-ndə dəfn edilmişdir. 
nında dəfn edilmiş və büstü qoyulmuşdur. ƏHMƏDOV Nazim Hidayət oğlu (4.1.1 
ƏHMƏDOV Mübariz Məcid oğlu (d.4. 1947, Azərb. SSR Ordubad r-nunun (Nax. 
11.1945, Qazax r-nunun 11 Şıxlı k,) - MR) Vənənd k.) – Azərb, iqtisadçısı, 

Azərb, kimyaçısı, kimya e.d. (1990), prof, iqtisad e.d. (2007), prof. (2012), Azərb, 
(1991). AMEA-nın m.üzvü (2001). Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir (1968), 

Dövlət Un-ini bi- SSRİ Dövlət Bankı Azərb. filinlinin Мах 
tirmişdir (1970), idarəsində kredit inspektoru, iqtisadçı və 

Azərb, EA Qeyri- baş iqtisadçı (1968-74), Nax, Dövlət Un- 
Üzvi və Fiziki tində (1974 ildən) müxtəlif vəzifələrdə, o 
Kimya İn-tunda cümlədən iqtisadiyyat və idarəetmə (1992. 
kiçik və böyük 98), mühasibat uçotu və maliyyə (1998. 
elmi işçi (1978- 2004) kafedralarının müdiri vəzifəsində 
85), İaboratoriya çalışmışdır. Hazırda həmin kafedranın və 
müdiri (1986 il- Nax, Müəllimlər İn-tunun prof.-udur. Təd- 
dən), elmi işlər qiqatları Azərb.-da istehlak bazarının for- 
üzrə direktor müa- malaşması və Nax. MR iqtisadiyyatının 
vini (1991), in-t direktoru vəzifəsini icra öyrənilməsi sahəsindədir. 240-dan çox el-mi 
edən (1996-2001), AMEA-nın Kimya əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın müəl- 
Problemləri İn-tunun (indiki M.F.Nağı- lifidir. Elmi kadr hazırlanmasında xidməti 

yev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn- var, 
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Əsərləri: Naxçıyan iqtisadiyyan inkişaf yol- 
larında. В. 2005: Azərbaycanda istehlak mallan 
Һагаппип formalaşması və inkişafı problemləri. B., 
2007, 
ƏHMƏDOV Nəriman Mehdi oğlu (20.10, 
1931, Qazax r-nunun Fərəhli k— 8.1.200: 

Bakı) — Azərb, zootexniki. Biologiya e.d. 
(1971), prof: (1988). Azərb. Kənd Təsər- 
rüfatı İn-tunu bitirmişdir (1953). Azərb. 
SSR FA-nın Zoologiya İn-tunda zootexnik, 
kiçik elmi işçi (1954), baş elmi işçi (1962- 
72), laboratoriya və eyni zamanda şöbə 
müdiri (1972-91), Gəncə Texnologiya İn- 
tunda prof, (1988 ildən), kafedra müdiri 
(1991-2003) vəzifələrində çalışmışdır. 
Tədqiqatları Azərb. dağ merinosu, balbas 
və s, qoyunlarda əzələ sistemi və piy to- 
xumalarının embrional və postembrional 

mbrionun 

köçürülməsinə (transplantasiya) həsr edil- 
mişdir. İlk dəfə eksperimental üsulla zə- 

maldı dövrlərdə inkişafına, qa 

hərli ilanların inkubasiyasını kəşf etmişdir. 

156 e 
mn, 2 ixtiranın müəllifidir. Elmi kadr- 

arın hazırlanmasında xidməti var, 
)səri: Azərbaycanda yetişdirilən qoyunların ət 

nəhsi ğının ontogenezdə və əhliləşdirmə ilə 

əl inkişaf, B.. 1978 
ƏHMƏDOV Oqny Bəşir oğlu (25.2.1930, 
Laçın ş, — 1742011, Bakı) — Azərb, ta- 
rixçisi, tarix e.d. (1981), prof, (1983), 
Azərb. Dövlət Un-tini (indiki BDU) bi- 

işdir (1954), 5)e-li Bakı tibb mək- 

təbində müəllim (1953-66), ADU-da baş 

müəllim (1966-70), dosent (1970-82), 

prof, (1982-89), kafedra müdiri (1989. 

93) vəzifələrində ç: 
Azərb.-da те 

tir 

mişdir. Tədqiqatları 
asiya və irriqasiya tari 

xinə həsr olunmuşdur. 100-ə yaxın elmi 
sərin müəllifidir. Elmi kadrların hazır- 
lanmasında xidməti var, 

Əsəri: Azərbaycanda tornqların meliorasiyası 
tin inkişaf perspektivləri. B., 1986, 

ƏHMƏDOV Ramin Muxtar oğlu (d.16, 

945, indiki Oğuz r-nunun Xaçmaz k.) 
zərb. ədəbiyyalşünası, Filologiya e.d. 

(2013), Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tunu 
(indiki ADPU) bitirmişdir (1969), 1972 

ildən ADPU-da çalışır, Azərb. ədəbiyyatı 
tarixi kafedrasının dosentidir (1990 ildən), 
Tədqiqatl əsasən, Azərb, milli dramatur- 

aktual problemlərinə həsr olun- 
muşdur. 150-yədək elmi əsərin, o cümlədən 
giyasın 

| monoqrafiyanın, dərslik və proqramların 
müəllifidir. 

ƏHMƏDOV Rəşad Asif oğlu (d.5.1.1982, 

Yevlax ş.)— Azərb. idmançısı. Taekvando 
üzrə dünya kubokunun (2002, Tokio) və 

Avropa çempionatının (2005, Riqa) bürünc 
mükafatçısıdır. 
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əsərin, o cümlədən 1 monoqra- 

ƏHMƏDOV Riad Fikrət oğlu (20.12. 
1956, Bakı – 25.1.1992, Şuşa) — Azərb.-ın 
Milli Qəhrəmanı (7.6.1992, ölümündən 
sonra), 1976-79 illərdə Azərb. SSR Əd- 
liyyə Nazirliyi ya- 
nında Məhkəmə 

Ekspertizası 
- 

İn: 
tunda laborant iş- 1 

ləmişdir. 1979-80 “ә 
illərdə həmin па- 

zirliyin Qanun La- 
yihələrinin Hazır- 
lanması və Qanun- 
vericiliyin Siste: 

ləşdirilməsi İdarə- 
sində məsləhətçi, 1980-81 illərdə kadrlar: 

şöbəsində baş məsləhətçi vəzifələrində 
çalışmışdır. 1981 ildə təhlükəsizlik orqan- 
larında fəaliyyətə başlayan Ə. 1981-82 
illərdə SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komi- 
təsinin (DTK) Minsk Ali Hərbi Məktəbində: 

təhsil almışdır. 1989 ildə Qarabağda gedən 
döyüşlərə qatılmış, 1991 ildə polkovnik- 
leytenant rütbəsində Çaykəndin azad olun- 
masında iştirak etmişdir. 1992 ildə Azərb. 

Resp, Müdafiə Nazirliyi Kəşfiyyat İdarə- 
sinin rəis müavini təyin olunmuşdur. Ə.-un 
başçılığı ilə xüsusi təyinatlı dəstə Dağlıq 
Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə düş- 
mənin xeyli canlı qüvvəsini və hərbi tex- 
nikasını məhv etmişdir. Daşaltı əməliy- 
yatının gedişində itkin düşmüşdür. Ə.-un 
şərəfli döyüş yolunu əks etdirən "İgidnamə” 
sənədli və , Riad” bədii-sənədli film- 

ləri çəkilmişdir. Bakıda adına məktəb var. 

ƏHMƏDOV Sabir Atakişi oğlu (16.6, 

1933, Salyan r-nunun Seydan Ҝ. — 16.6. 
2016, həmin k--də) - Sosialist Əməyi Qəh- 

rəmanı (1973). SSRİ Dövlət mükafatı 
laureatı (1978) 
MTS-də və “Yeni VN 
Muğan" k-zunda el 
triktorçu (1948. 
60), 1960 ildən 
həmin k-zda bri- 

qadir, 1970 ildən 
sədr kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. 1972 
ildə pambıqçılıq 
sahəsində yüksək 
nailiyyətlər əldə etmişdir. SSRİ Ali So- 
vetinin (9-10-cu çağırış) deputatı olmuş, 
Lenin ordeni ilə təltif edilmişdir. 
ƏHMƏDOV Sarı Məhəmmədi oğlu (4.1935, 

Qazax r-nunun Yuxarı Salahlı k.) — Azərb, 
idmançısı, Sərbəst güləş üzrə SSRİ id- 
man ustasi: (1959), əməkdar bədən tər- 
biyəsi və idman xadimidir (2010). Azərb. 

Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn-tunu bitirmiş- 
dir (1961), 

- 

ƏHMƏDOV Şahin Əli Ağa oğlu (095, 
1950, Bakı) — Azərb. fiziki, fizika- riyazi, 

yat e.d. (2003), prof: (2014), Azərb, Dövlər 

Pedaqoyi İn-tunu (indiki ADPU) bitirmişdir 
(1972). Azərb, Milli Aerokosmik Agenti. 
yində aparıcı elmi işçi və Ekologiya İn-tun. 
da şöbə müdiri (1975-2007) vəzifələrin 
çalışmışdır .2007-11 illərdə Milli Aviasiya 
Akademiyasının ətraf mühitin aerokosmik: 
monitorinqi kafedrasının dosenti ol 
2011 ildən AzTU-da prof.-dür. Elmi işləri 

ekologiya, iqlim, atmosfer fizikası, Yerin 
kosmosdan tədqiqi sahəsinə aiddir. 150-dən 
artıq elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var, 

ƏHMƏDOV Şamil Teymur oğlu (25.8. 
1924, Gədəbəy r-unun Söyüdlü Ҝ.-16.8, 

2009, Bakı) — Azərb. kimyaçısı, kimya су 
(1963), prof.(1964). Azərb, Dövlət Ün-tni 
bitirmişdir (1951). Həmin un-tin neft kim- 

yası kafedrasında assistent, baş müəllim, 
dosent və kafedra müdiri (1959-65) iş- 

ləmiş, üzvi kimya kafedrasının müdiri 
(1965-92) olmuşdur. Əsas tədqiqatları aro- 
matik karbohidrogenlərin, çoxnüvəli və: 
kondensləşmiş aromatik. karbohidrogen- 
lərin alkilləşdirilməsinə və bu reaksiyalar 
nəticəsində nüvələrdə əvəzolunmanın bəzi 
qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə həsr 
edilmişdir. 320-dən çox elmi əsərin, о cüm- 
lədən dərslik və dərs vəsaitlərinin müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. 

ƏHMƏDOV Şükür Əli oğlu 112.5.1926, 
Azərb. SSR Kəngərli r-nunun (indiki Nax, 
MR Babək r-nu) Böyük Düz k.- 5.7.1970, 
həmin k.-də) = Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
(1949), 1940-70 

illərdə Naxçıvan | 
r-nundakı “Azər- 

baycan” k-zunun | 
baş çobanı, indiki 
Şərur: r-nundakı 
K.Marks ad, k-zda 

sədr müavini, Şah- 

taxtı k.-ndəki bay- 
tar məntəqəsinin 
müdiri, H.Cavid 

ad, k-zun sədri, baytar həkimi, Şahbuz 
r-nundakı “Azərbaycan” k-zunun sədri iş- 
ləmişdir. 1948 ildə qoyunçuluq sahəsində 
yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏHMƏDOV Tapdıq Səməd oğlu (1914, 
indiki Goranboy r-nunun Bağçakürd k. — 
23.4.1975, Bakı) – Sosialist Əməyi Qah- 

rəmanı (1950). Böyük Vətən müharibə- 
sinin iştirakçısı olmuşdur, Qubaxəlilli 
ətçilik-südçülük s-zunun, in- diki Şəmkir r- 
nundakı M.Əzizbəyov ad. s-zun direktoru, 
Azərb. Şərabçılıq Trestinin rəisi, Azərb. 
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Elmi Tədqiqat Su 
Təsərrüfatı Layihə 
İn-tunda baş mü- 
təxəssis, Hövsan 
südçülük-tərəvəz- 
çilik s-zunun, Qo- 
bu qoyunçuluq 
s-zunun direktoru 
(1943-75) vəzifə- 
lərində işləmişdir. 
1949 ildə üzümçülük sahəsində yüksək 
mailiyyətlər əldə etmişdir. AKP: 17-ci 
qurultayının nümayəndəsi olmuş (1949), 
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medal- 
lara layiq görülmüşdür. 
ƏHMƏDOV Teymur Əkbər oğlu (d.25. 
12.1930, Şəmkir) — Azərb. ədəbiyyat- 
şünası. Filologiya e.d. (1988), prof. (1993), 
Azərb, Dövlət Un:tini bitirmişdir (1954), 
1954-6lillərdə "Sovet Ermənistanı” qəzeti 
redaksiyasında (Yerevan) ədəbi işçi, mə- 
sul katibin müavini, 1965-68 illərdə 
“Azərbaycan” yumalı redaksiyasında (Ba- 
ki) tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin 
müdiri işləmişdir. 1968-90 illərdə Azərb, 
SSR EA Nizami ad. Dil və Ədəbiyyat İn- 
tunda baş elmi işçi, Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatı şöbəsi müdirinin müavini, 
aparıcı elmi işçi işləmiş, 1996 ildən həmin 
şöbənin müdiridir. 1990-96 illərdə müx- 
təlif mətbuat orqanlarında çalışmış, 1995: 
ildən “Respublika” qəzetinin baş redakto- 
гадиг. Tədqiqatları, əsasən, N.Nərimano- 
vun həyat və yaradıcılığına, müasir Azərb. 
ədəbiyyatının inkişafı məsələlərinə həsr 
olunmuşdur. 

Əsərləri: N.Nərimanovun yaradıcılıq yolu. B,, 
1990, Ədəbi-bədii fikir tarixindən. В. 2001. 
ƏHMƏDOV Tofiq Qəzənfər oğlu (8.11. 
1923, Bakı — 23.3:1981, Bakı) – Azərb, 
musiqiçisi, klarnet-saksofon ifaçısı, diri- 

јог. Azərb. SSR xalq artisti (1977). E, Roz- 
nerin rəhbərlik et- 
diyi estrada ork.- 
nin konsertmeys- 
teri (1955-57, 
Moskva), özünün 
yaratdığı “Biz Ba- 

kidanıq” estrada 
ansamblının bədii 
rəhbəri və diriforu 
(1957- 61), Azərb. 

Radio və Televi- 
ziyası Estrada Orkestrinin bədii rəhbəri və 
baş diriyoru (1961-81) olmuşdur. Ə. bir sıra 
estrada mahnısının, instrumental əsərlərin 
müəllifi kimi də tanınmışdır. 1968 ildə 

Sofiyada (Bolqarıstan) keçirilən beynəlxalq 
estrada musiqisi müsabiqəsinin laureatı 
adına və qızıl medala layiq görülmüşdür. 

Rəhbərlik etdiyi ork.-lə bir çox xarici öl- Pedaqoyi İn-tunu bitirmişdi: lir (1984). 1987— 
kədə çıxış etmişdir. Azərb, Televiziya və 2006 illərdə Azərb. Dövlət Televiziya və 
Radiosu Estrada-Simfonik Orkestri T.Əh- Radio Verilişləri Şirkətində böyük redak. 
mədovun adını daşıyır (1981 ildən). tor, baş redaktorun müavini vəzifələrində 
ƏHMƏDOV Tofiq Rəşid oğlu (d.20.7, işləmiş, 2006 ildən AMEA Nizami ad. 
1947, Dəvəçi r-nu, Güləmli k.) – Azərb. Ədəbiyyat İn-tunda baş elmi işçidir. Təd- 
geoloqu, geologiya-mineralogiya e.d. qiqatları S.Pişəvərinin həyat və yaradıcılı. 
(2007), prof. (2012). 1969 ildə Azərb, Dövlət ğına, müasir Azərb. ədəbiyyatının inkişafı 
Neft və Kimya İn-tunü (indiki ADNSU) problemlərinə həsr olunmuşdur. 300-dən 
bitirmişdir. Elmi-pedaqoii fəaliyyəti nun artıq elmi əsərin, o cümlədən dərslik, dərs 
(ün-tin) geofizika kafedrası ilə bağlı ol- vəsaitlərinin müəllifidir. Bir çox. şeirinə 
muşdur. 1982 ildən həmin kafedranın do- mahnı bəstələnmişdir. 
sentidir. 1979-82 illərdə Əlcəzairin Kar- Əsəri: Mircəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və 
bohidrogenlər İn-tunun geofizika kafedra- yandıcılığı. B. 1998 
sında müəllim və kafedra müdiri işləmiş, ƏHMƏDOV Zakir Bəkir oğlu (9.6.1932, 
1982 ildən ADNSU-nun geofizika kafed- Qutqaşen r-nunun Mamaylı k. – 26.6. 
rasının dosentidir. Tədqiqatları seysmik 2010, Hacıbabalı k.) — Sosialist Əməyi 
kəşfiyyat məlumatlarının emalı və inter- Qəhrəmanı (1949). Kuybışev ad Ə.Bay- 
pretasiyası üzrədir. 82 elmi əsərin, о cüm- ramovad, М.Әг2- 
lədən 1 monoqrafiyanın müəllifidir. Һәуоу ад, k.-zlarda | 
ƏHMƏDOV Turab Mürsəl oğlu (d.7.3. aqronom, briqadir, 
1949, Erm, SSR, Sisyan r-nu) = Azərb. Hacallı kənd XDS | 
riyaziyyatçısı, riyaziyyat üzrə e.d. (2010), İK-nin sədri 
prof, (2012). Azərb. Dövlət Un-tni (indiki (1950-71) işləmiş, 
BDU) bitirmişdir (1975). 1978-94 illərdə 1972 ildən Hacal- 
Azərb, SSR EA-nın Riyaziyyat və Mexa- |) barama qəbulu 
nika İn-tu nəzdində XKB-nin şöbə müdiri, məntəqəsində ça- 
aparıcı konstruktoru, 1995-2001 illərdə di- lışmışdır. 1948 il- 
rektoru, 2001-12 illərdə AMEA-nın prezi- дә çəltikçilik sahə- 

dentinin işlər müdiri olmuşdur. 2013 ildən sində yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 

Bakı Slavyan Untinin prorektorudur, Təd. ƏHMƏDOV Zaur Musa oğlu (d:12.1 
qiqatları riyazi fizika, elektrodinamikada 1937, Bakı) – neft və qaz yataqlarının iş 
fiziki proseslərin riyazi modelləri, fraktal lənilməsi sahəsində Azərb. alimi, texnika 
radiofizika və fraktal radioelektronika sahə- e:d. (1971), prof. (1972). SSRİ-nin fəxri 

sindədir, 40-dan artıq elmi əsərin müəlli- neftçisi (1981), 
fidir. Azərb, SSR Dövlət 
ƏHMƏDOV Vaqif Məlik oğlu (d.22.1. mükafatı laureatı 
1941, Qəbələ) — Azərb. kimyaçısı, kimya (1986), əməkdar 
e.d. (1978), prof. (1982). Azərb. Dövlət elm xadimi (2000), 
Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir (1963). Azərb. Sənaye 
Azərb. SSR EA-nın Y.H. Məmmədəliyev İn-tunu (indiki 

ADNSU) bitirmiş- 
dir (1959). “Azər- 
neft” İB-nin mə- 
dənlərində (1959- 
62) və ADNSU-da (1962-2011: 1971 ildən 

kafedra müdiridir) çalışmışdır. Tədqiqatları 
maye və qazın süzülməsində qeyri-xətti 
effektlərin öyrənilməsi, neft, qaz-kondensat 
yataqlarının yeni prinsiplər əsasında sə- 
mərəli işlənilmə sisteminin yaradılması 

və s, sahələrdədir. 250-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmı- 
sında xidməti var. Azərb, Resp.-nın “Şöh- 

ad, Neft-Kimya Prosesləri İn-tunda kiçik 
elmi işçi, böyük elmi işçi, laboratoriya 
rəhbəri (1967-84), BDU-da kafedra müdiri 
(1984-2002), Səudiyyə Ərəbistanında Ər- 
Riyad Un-tinin ргоГ-и (2002-08), АМЕА- 
nin Kimya Problemləri İn-tunda (indiki 
M.F.Nağıyev ad, Kataliz və Qeyri-Üzvi 
Kimya İn-tu) elmi işlər üzrə direktor müa- 
vini (2011-14) vəzifələrində işləmiş, 2014 
ildən həmin in-tda laboratoriya mi 
Tədqiqatları yüksəkmolekullu birləşmə- 
lərin və metal kompleks katalizatorların 
sintezi və tədqiqi sahəsindədir. 170-dən 
artıq elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrla- rət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
rın hazırlanmasında xidməti var. ƏHMƏDOVA Fərayət Ramazan qızı (24. 
ƏHMƏDOV Vüqar Mikayıl oğlu (Vü- 4.1950, Şəki) - Azərb, mikrobioloqu. 
qar Əhməd) (d.174.1963, Bakı) - Biologiya e.d. (2009), prof: (2014), Azərb. 
Azərb. ədəbiyyatşünası, şair. Filologiya Dövlət Un-tni bitirmişdir (1976). Azərb. 
e.d. (2005), prof: (2010). Azərb. Dövlət Dövlət Tibb İn-tunda kitabxanaçı (1968- 
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69), ADU-da kadrlar şöbəsində inspektor 
(1971-73), un-tin mikrobiologiya kafed- 
rasında laborant (1974-81), baş laborant 
(1981-93), müəllim (1993-95), baş müəl- 
lim (1995-98), dosent (1998-2010), prof: 
əvəzi (2010-14) olmuş, 2014 ildən prof. 
vəzifəsində çalışır. Tədqiqatları Azərb.-ın 
termal sularının müqayisəli mikrobioloyi 
tədqiqinə həsr edilmişdir. 100-dən çox el- 
mi əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiya və 
dərsliyin müəllifidir. 

Əsəri: Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi termal 
sularında yayılmış bakteriyalar. B., 2003. 
ƏHMƏDOVA Firəngiz Yusif qızı (23.9. 

1928, Bakı — 16.12.2011, Bakı) — Azərb, 

nisi (lirik-dramatik soprano). SSRİ 
xalq artisti (1967), Azərb. SSR xalq artis- 
ti (1964). Azərb. 
Dövlət Konserva 
toriyasını bitirmiş- 
dir (1955, M.Ko: 
İotovanın sinfini). 
946-51 illərdə 

Azərb. Radiosu Xo- 
runun, 1951-88 
illərdə isə Azərb. 
Dövlət Opera və 
Balet Teatrının so- 
listi olmuşdur. Güclü, aydın tembrli və 
məlahətli səsi olan Ə. Агәгб, rus və Qərbi 

da böyük 
uğurla çıxış etmişdir. Əsas partiyaları, 
Nigar (“Koroğlu”, Ü.Hacıbəyli), Nərgiz, 

Avropa bəstəkarlarının operala 

Gülzar (“Nərgiz", “Şah İsmayıl”, M.Ma- 
), Sevil (“Sevil”, F.Əmirov), Sə- 

riyyə ("Azad”, C.Cahangirov), Sona (“Ва- 
һафг və Sona”, S.Ələsgərov), Maro ("Dai- 

Z.Paliaşvili), Aida (“Aida 

Toska (“Toska 
C.Verdi), 

C.Puççini) və b. Ə.-nın 
fasında Nigar və Sevil partiyaları xüsusilə 
şöhrət qazanmışdır. O, kamera-vokal əsər- 
lərin ifaçısı kimi də tanınmışdır: “Sənsiz? 
Ü.Hacıbəyli), “Ölkəm”, “Sual” (A.Zey- 

da (“Koroğlu 
1, 1959) 

nallı), “Arzu” (Niyazi), "Heyran olmu- 
şam” (Ə.Abbasov), “Oxuma, gözəl” (A. 
Rzayeva) və s, Azərb. bəstəkarlarının, elə- 
cə də klassik rus bəstəkarlarının (P.Çay- 

kovski, S.Raxmaninov, S.Taneyev və b.) 
romanslarını sənətkarlıqla ifa etmişdir. 
Ə, 1989 ildən Azərb. Opera və Balet Teat- 
rında məşqçi-pedaqoq kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. SSRİ-nin bir çox şəhərin- 
də və xarici ölkələrdə qastrolda olmuş- 
dur, Azərb. SSR Ali Sovetinə (5-ci ça- 
ğırış) deputat seçilmişdir. Lenin ordeni və 

Azərb, Resp.-nın "Şöhrət" ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 
ƏHMƏDOVA Gülqədəm Məhmət qızı 
(1922, Masallı r-nunun Siğıncaq Ҝ. — 1980, 
həmin k.-də) - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
(1949). Əmək fəaliyyətinə 1939 ildə baş- 
lamışdır. 1948 ildə əkinçilik sahəsində 
yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏHMƏDOVA Gülnarə Allahverdi qızı 

(4.20.10.1959, Bakı) – Azərb. kimyaçısı, 
kimya üzrə e.d. (2013). Azərb. Dövlət Neft 

və Kimya İn-tunu (indiki ADNSU) bitir- 
mişdir (1982). AMEA-nın Y.H.Məmməd- 

əliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tunda 
elmi işçi (1992-95), böyük elmi işçi 

(1995-2002) vəzifələrində çalışmış, 2013 

ildən aparıcı elmi işçidir. Tədqiqatları 
azottərkibli əsasların iştirakı ilə epoksi- 
birləşmələr, alifatik karbon turşuları və 
spirtlər əsasında yeni effektiv səthi aktiv 
maddələrin sintezi və tədqiqinə, eləcə də 
onların tətbiq sahələrinin araşdırılmasına 
həsr edilmişdir. 180-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. 

ƏHMƏDOVA Həmayıl Behbud qızı 

(28.3.1926, Füzuli r-nunun Horadiz k.) 

Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1950) 
Horadiz k-zunda 

kolxozçu və man- 
qabaşçısı (1943: 
69) olmuş, 1970 
ildən əmək vetera- 

nıdır. 1949 ildə 

pambıqçılıq sahə- 
sində yüksək nai- 
liyyətlər əldə et- 

mişdir. Azərb. SSR Ali Sovetinin (5-ci ça- 
ğıriş) deputatı olmuşdur. Lenin ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 
ƏHMƏDOVA Lalə Fərman qızı (d.2.10. 

1963, Bakı) — Azərb. ədəbiyyatşünası. Fi- 
İologiya e.d. (2008). Azərb. Dövlət U 

ni bitirmişdir (1985). 2013 ildən AM 

İnsan Hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İn- 
tunda (indiki Hüquq və İnsan Haqları İn- 
tu) elmi işlər üzrə direktor müavinidir. 
1999 ildən həmçinin Azərb. Resp.-nın 

Prezidenti yanında Dövlət | 
Akademiyasında dekan müavini (1999. 
2003), şöbə rəisi (2003-13) işləmiş, ha. 
zırda həmin akademiyanın dövlət qul. 
luğu kafedrasının prof. əvəzidir. Tədqi. 
qatları, əsasən, 20 əsrin 2-ci yarısının 
bədif nəsrində mənəvi-əxlaqi seçim ҹ̧ә 
əxlaqi stereotiplərin təkamülü problem. 
lərinə həsr olunmuşdur. 60-а yaxın elmi 
əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın 
müəllifidir. 

Əsəri: Город, иражстесиносты, дитература. 
Б, 2006, 
ƏHMƏDOVA Nuriyyəxanım Əliağa qızı 
(26.12.1950, Bakı – 10.10.2015, Bakı) - 

Azərb. aktrisası, Azərb. Resp. xalq artisti 
(2007). Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunu 
bitirmişdir (1974, 
A.İsgəndərovun 
sinfini). 1968-78 

illərdə Azərb: 

Dövlət Musiqili 

Komediya Teat- 
rında, 1978-82 il- 

lərdə Azərb. Döv- 

lət: İncəsənət İn- 
tunun Tədris teat- 
rında, 1982 ildən 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyası nəzdin- 

dəki Kino aktyoru studiyasında çalışmışdır. 
Kinoya ilk gəlişi “Qeyri-adi ov” (1976) 
filmindəki epizodik rolla olmuşdur. Rəng- 
arəng obrazlar qalereyası yaratmağı ba- 
caran aktrisa daha sonra “Bağ mövsümü” 

(1986), “Özgə 
1988), “Sahilsiz 

g 1990), “Qə- 
zəlxan” (1991), “Təhminə” (1993), "Bəxt 

üzüyü” (1995), “Həmziyarət, həm ticarət" 
(1995), "Fransız" (1995), “Yuxu” (2001), 
"Milli bomba” (2004), “Yoxlama” (2005) 

vəs, bədii filmlərə çəkilmişdir. “Mozalan" 

kinolumalının bir çox süfetlərində komik 
rollar ifa etmişdir. 

ƏHMƏDOVA Səmayə Əmir qızı (6.9. 
1944, Gürc. SSR, Bolnisi r-nunun Cə- 

fərli k.) — Azərb. tibb alimi, gigiyenist. 
Tibb e.d. (2012). Azərb. Dövlət Tibb İn- 
tunu (indiki Azərb. Tibb Un-ti) bitirmiş- 
dir (1968). 1972 ildən həmin in-tun 

kommual gigiyena kafedrasında işləyir 
(1979 ildən dosent). Azərb. Resp. Səhi 
yə Nazirliyinin qidalanma gigiyenası üz- 
rə baş mütəxəssisidir (2001 ildən). Təd- 

qiqatları, əsasən, Azərb.-ın bəzi şəhərlə- 
rinin atm. havasının kimyəvi çirklənməsi 
və onun gigiyenik qiymətləndirilməsi 
məsələlərinin öyrənilməsinə həsr. olun- 
müşdür. 110-dan artıq elmi əsərin müəl- 
lifidir. 

ƏHRARİ 

ƏHMƏDOVA Şahnaz Əhməd qızı (1925, 
Cəbrayıl r-nunun Mahmudlu Ҝ. – 1954, 

manqabaşçısı işlə- 
mişdir (1941-54). 
1947 ildə pam- 
bıqçılıq sahəsində 

vetinin (2-ci çağırış) deputatı seçilmişdir. 
ƏHMƏDOVA Şəqibə İsmayıl qızı (25.9. 
1925, Gəncə — 26.10.2013, Bakı) — Azərb. 
parazitoloqu. Baytarlıq e.d. (1965), prof. 
(1967). Moskva Zoobaytarlıq İn-tunu 
bitirmişdir (1948). 1952-70 illərdə Azərb. 
Kənd Təsərrüfatı İn-tunun dosenti, Sə- 
mərqənd Kooperativ İn-tunun dosenti, 
kafedra müdiri və elmi işlər üzrə prorekto- 
ru olmuşdur. 1970 ildən ADU-da onur- 

ğasızlar zoologiyası kafedrasının prof.-u 
vəzifəsini tutmuşdur. Əsas tədqiqatı hey- 
van helmintlərinin morfofoloyi və biololi 
xüsusiyyətlərinə xarici mühit amillərinin 
təsirinin, heyvanların parazitar xəstəlik- 
lərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

Əsərləri: Sağlam buzovlanı yetişdirilməsi, B., 
1970: Qoyunların yoluxucu xəstəliklərinin diaqnos- 

tikası və müalicəsi, В., 1975. 

ƏHMƏDOVA Zeynəb Usub qızı (10.11 

1911, Tərtər r-nunun Bayandur k. – 1.8, 

1985, həmin k.-də) 
Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı (1949). 
“II. İntemasional" 

k-zunda kolxozçü, 
“28 Aprel" k-zun- 
da manqabaşçısı, 
narçılıq s-zunda 
fəhlə (1929-71) iş- 
ləmişdir. 1948 ildə 

pambıqçılıq sahə- 
sində yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏHMƏDOVA-ŞİRİNOVA Sona Həsən 
qızı (4.6.8.1932, Bakı) — Azərb. xalça us- 
tası, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1950). 
Moskva Bədii-Sənaye Məktəbində oxu- 
müşdür (1951-54). 1947-50 və 1954-66 

illərdə “Azərxalça” birliyinin Bakı xalça 

artelində işləmişdir. Ə.-Ş.-nın bilavasitə 

iştirakı ilə toxunmuş “İ.V.Stalin” (1949, 
sah. 70 m2, Azərb. Milli İncəsənət Muzeyi, 
Bakı) və “V.İ.Lenin” (1957, sah. 75 m?, 
Azərb. Xalça Muzeyi) xalıları omamental 
bəzəyinə, rəsmlərinin zərifliyi və ifadəlili- 
yinə, zəngin koloritinə görə xalçaçılıq 
sənətinin qiymətli nümunələrindəndir. 

ƏHMƏDZADƏ Əlhməd Yaqub oğlu 
(d. 1622.1946, Qazax) – Azərb, travmato- 
Toqu. Tibb e.d. (1987), prof: (1990), Azərb. 
Ҝевр.-пип əməkdar həkimi (2010), Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1970), 
Xaçmaz r-nunda (1970-73) travmatoloq 
işləmişdir. 1973-78 illərdə Moskvada 
Mərkəzi Travmatologiya və Ortopediya 
Elmi Tədqiqat İn-tunda ordinator və 
aspirant olmuşdur. 1978 ildən Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunun travmatologiya və 
ortopediya kafedrasında işləyir (1990 
ildən prof., 1998 ildən kafedra müdiri). 
Əsərləri, əsasən, politravma problemlə- 
rinə həsr edilmişdir. 130-dan artıq elmi 
əsərin, 10 müəlliflik şəhadətnaməsinin 
və 6 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanması sahəsində 
xidmə-ti var, 
ƏHMƏDZADƏ Nizami Məhəmmədəli 
oğlu (427.2.1947, Ağcabədi) – Azərb, id- 
mançısı, Ağır atletika üzrə SSRİ idman 
ustası (1972), beynəlxalq dərəcəli ha- 
kim (2005) və əməkdar məşqçidir (2010). 
Azərb. Texniki Un-tində bədən tərbiyəsi və 
İdman kafedrasının dosent (1991 ildən) və 

müdiridir (2003 ildən). 

“Fiziki tərbiyənin nəzəriyyə və me- 
todikası” (2002), “Təhsil və məktəbəqədər 

tərbiyə müəssisələrində fiziki hazırlıq” 
(2005), “Təhsilin idarəolunmasında fiziki 

tərbiyənin rolu” (2008) kitablarının müəl- 

lifidir. 
“ƏHRAR” (“Azadliqsevər”) — Azərb.-da 
siyasi partiya: 1918 ilin payızında Bakı- 
da yaradılmışdır. Sədri A.Qardaşov idi. 

“Ə."-ın fəaliyyəti, əsasən, Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti (AXC) parlamentində 
təmsil olunan və 9 deputatdan ibarət eyni- 

İ.Əhrari 

adlı fraksiya çərçivəsində olmuşdur. Frak- 
siyanın üzvləri A.Qardaşov, R.Qaplanov, 
A.Əfəndizadə, Q.Kərim oğlu гә Ы. idilər. 

“Ə."-in bəyannaməsi A. Əfəndizadə 
tərəfindən dekabrın 26-da parlamentin ic- 
Лаза açıqlandı. Bəyannamədə AXC-nin 
qurulması alqışlanmaqla yanaşı, hökumətin 
fəaliyyəti tənqid edilirdi. “Ə." aqrar isla- 
hatlarla bağlı mülkədar torpaqlarının kənd- 
Tilər arasında bölüşdürülməsi, fəhlə məsə- 
ləsində isə 8 saatlıq iş günü, əməyin mü- 
hafizəsi tələblərinin tərəfdarı idi. 

1919 il aprelin 14-də “Ə.” fraksiya- 
sından R.Qaplanov maarif və dini etiqad 
naziri, A.Qardaşov isə əkinçilik naziri kimi 
N.Yusifbəylinin başçılıq etdiyi dördüncü 
hökumət kabinetinə daxil oldular, N.Yusif- 

bəylinin 5-ci koalisiya kabinetində R.Qap- 
lanov ticarət, sənaye və ərzaq naziri təyin 

olundu. Aprel işğalı (1920) ərəfəsində bir 
neçə partiya — “İttihad”, sosialistlər və “Ə,” 
birləşərək hökumətə etimadsızlıq göstər- 
dilər və bununla da 11-ci Qırmızı ordunun 
müdaxiləsi ərəfəsində hakimiyyət böhra. 
nını gücləndirdilər. 1920 il aprelin 15-də 
A.Qardaşov “Ə.” nümayəndələrinin koali 
siya hökumətindən çıxması barədə bəyanat 
verdi. “İttihad” və “Ə.” fraksiyaları sonra- 
dan bolşeviklər də daxil olmaqla yeni 

koalisiya hökumətinin yaradılmasına razı 

olsalar da, artıq bolşeviklər koalisiya hö- 
kumətindən imtina etdilər və hakimiyyətin 

təhvil verilməsini tələb etdilər. 11-ci Qır 

mizi ordu aprelin 28-də Bakıya daxil ol 
duqdan sonra “Ə.” partiyasının siyasi fəa 
liyyətinə son qoyuldu. 
ƏHRARİ İbrahim (d.1938, Urmiya) 
Cənubi Azərb. rəssamı. İxtisas təhsilini 
Tehran Un-tinin incəsənət şöbəsində al. 

Hara?”. 1978, 



ƏHRİMƏN 

Əhvaz, Şəhər parkı, 

mışdır. Maddi çətinlik üzündən təhsilini 
yarımçıq qoymuş Ə. 1966 ildə Avropaya 

işdir. 1973–75 illərdə Tehran Un-tinin 
ihcəsənət fakültəsində və Tətbiqi Sənət İn- 
tunda, 1985 ildə İrlandiyada pedaqoli fəa- 
liyyət göstərmişdir. İctimai-siyasi motivlə- 
rin üstün olduğu yaradıcılığı ilə Ə, milli 

bərabərsizliyə, zorakılığ 
İran hökuməti 1 

undan о, 

qarşı çı 
təqib oli 

n 
yenidən Berlinə 

Tablolarında vətənpərvərlik 
iy şlıq mövqeyi vətən həs- 
əti ilə həmahənglik təşkil edir. Almaniya. 

ərə, Türkiyə, İran, Fransa, Niderland. 
Braziliya, Pakistan və 

ışqa ölkələrdə fərdi sərgiləri keçirilmiş- 

1, Vətəni 

şa, Yunanıstı 

Mə Z.Əzirim Vətən yaxşı. В. 1989, 
ƏHRİMƏN (Азезгада 
Qəd 

Anhra-Maynyu, 

Alıra-Manyu, şər baş- 

icin təcəssümü və ya rəmzi, orta 
n İran dilində 

Əhrimən, yunan müəlliflərində = Arcima- 
nios, Ariman və s.) - Qədim İran dualist 

ni olan zərdüştilikdə, həmçinin parslarda 
şər allahlarının başçısı və şər qüvvələrin 
(ölüm, xəstəlik, qış, quraqlıq, yırtıcı hey- 
vanlar və s.) yaradıcısı. (bax həmçinin 
"nqra Мапуи), 

ƏHSAİ (0-9), Şeyx Əhməd ibn 
Zeyn əd-Din əl-Əhsai (1753, Sou- 
diyyə Ərəbistanı, Əhsa, Müteyrifi k 
1826, Mədinə yaxınlığında) = imamiyyə 
alimi, fəqih, şey-ryyə məktəbinin banisi, İlk 
təhsilini Əhsa ş.-ndə almış, uzun müddət 
səfərlərdə olmuşdur. Seyid Mehdi Bəhrül- 
ülum, Məhəmmədbaqir Vəhid Bəhbəhani 
kimi alimlərdən dərs almışdır. Dini elm- 

yanaşı, tibb və riyaziyyata da yiyə- 

lənmiş, fəlsəfəyə dərindən bələd olmuş- 
dur. Fətəli şah Qacarın sarayda yaşamaq 
haqqında dəvətini rədd etsə də, onun təkidi 

ilə bir müddət orada qalmağa məcbur ol- 
müş, şahın suallarına с 

ləsini də orada yazmışdır (1808), 
Cənmnətül-bəqidə dəfn edilmişdir. 

Ə, islam şəriətindən qoparaq təsəvvüf 
yolunu tutanları tənqid etsə də, şəriətin 
zahiri hökmləri ilə kifayətlənməyin də 
tərəfdarı olmamışdır. Dinin dərkində ağlın 
roluna üstünlük vermişdir. /ön Ərəbini sərt 

tənqid etmiş, bir sıra məsələlərdə Mo//a 
Sədra ilə razılaşmamışdır. Mümkün varlıq- 
larin mövcudluğunda vücud və mahiyyətin 
eyni dərəcədə mühüm olduğunu bildirmiş- 
dir: vücudsuz mahiyyət ədəmdir (yoxluq), 

əkləşmək üçün mahiy- 
yətə möhtacdır. Ölümdən sonra bədən və 

ruh münasibətinin izahı üçün ruhla yanaşı, 
cisim” terminlərindən istifadə 

etmiş, insanın iki cəsədi (zahiri cəsəd 

ölümdən sonra çürüyən bədən və “hüvər- 
qilya” cəsədi – maddi keyfiyyətlərə malik 
olmayan vəzahiri bədən çürüdükdən sonra 
torpaqda sabit qalaraq, qiyamatdə dirildilən 
bərzəx bədəni) və iki cismi (bərzəxdə ru- 

hün potensiyasını reallaşdıran efir bədəni 
və insanın həqiqətini ehtiva edən, onun 
mücərrəd təbiəti, ağlı və nəfsinin daşıyıcısı 
olan, ilkin maddədən ibarət fövqəlfələk 

bədən) olduğu fikrini irəli sürmüşdür. 
Fikirlərinə görə öz dövründə bir sıra ruhani 
və alimin tənqidinə məruz qalmışdır. 

ƏHVAL, əhvali-ruhiyyə -insanın 
reftar və fəaliyyətində müəyyən iz buraxan 
ümumi emosional hal, Şadlıq, fərəh, əmək- 
pərvərlik, ruh yüksəkliyi kimi müsbət Ə. 

vücud özü isə 

gümrahlığa, işgüzarlığa, xoşrəftarlığa: ruh 
düşkünlüyü, kədər, qüssə, tənbəllik kimi 
mənfi Ə. isə əzginliyə, süstlüyə, 
səbəb olur, Ə, müxtəlif obyektiv amillərin: 
təsiri ilə yaranır, Ә,-тп yaranması Şəxsiy- 
yətin cəmiyyətdəki mövqeyi ilə sıx əla. 
qədardır. İnsanın həyat və fəaliyyətinin: 
ümumi konteksti kimi çıxış edən Ə. onun: 
bütün hiss-həyəcanlarını və davranışlarını 
müəyyənləşdirir. 

ƏHVAZ ( 1) - İranın c.-q.-ində, Xu. 
zistan ostanında şəhər. Əh. 1,2 min. (2016), 

Mesopotamiya ovalığının ş. hissəsində, 
багип çayı sahilində port. Nəql. qovşağı, 

Sasani şahı / Ərdəşir (226-241) şəhəri 
yenidən qurmuş və onu Hörmüzd-Ərdəşir. 
adlandırmışdı: təqr. 500 ildə şəhər nəsturi 
yepiskopunun iqamətgahı olmuş, 640 ildə 
ərəblər tərəfindən işğal edilmiş və adı də- 
yişdirilərək Suqül-Əhvaz qoyulmuşdur. 
1897-1925 illərdə Nasiriyyə, 1925 ildən Ə, 
adlanır, /ran- İraq müharibəsi (1980-88) 

zamanı ağır döyüşlər meydanı olmuşdur, 
Şəhərdə Şəhid Çamrn Un-ti (195$ il. 

dən), Tibb Un-ti (1988 ildən), ali texniki 
təhsil müəssisələri var, 

Yeyinti, toxuculuq, kimya sənayesi 
müəssisələri, metallurgiya kombinatı fəa- 
liyyət göstərir. Maşınqayırma inkişaf et- 
mişdir. Ə. ölkənin neft sənayesinin təşkilati 
mərkəzidir: şəhərdən şimalda iri eyniadlı 
neft yatağı yerləşir. 
ƏHVAZ NEFT YATAĞI - İranın Xu- 
zistan ostanında, eyniadlı şəhərin yaxınlı. 

ğında nəhəng neft yatağı. İran körfəzi 
neftli-qazlı hövzəsinə daxildir. 1958 ildə 
kəşfolunmuş, həmin ildən də işlənilməsinə 
başlanılmışdır. Yatağın sah. 400 kmz-dir. 
2485-3660 m dərinliklərdəki Oliqosen-Alt: 

Miosen yaşlı qumdaşılar, Üst Tabaşir yaşlı 
əhəngdaşılar məhsuldardır. Əsas hasilat 
ümumi qalınlığı təqr. 200 ən olan qum- 
daşılardan aparılır. İlkin çıxarılabilən neft 
ehtiyatı 2400 min. /, qaz 311 mlrd. mi-dir, 
Yataq laylı-tağlıdır, qaz papağı var, Neftin 
sıxlığı 865-901 kq/mi, tərkibindəki Ҝӧ- 

kürdün miqdarı 1,596-dir. Neft kəmərlərlə 
Abadan və Tehran şəhərlərinə nəql olunur. 
ƏXBARİLƏR - bax Cəfəriyə, 
ƏXİ BƏŞƏRƏ (7-7) — 12 əsr Azərb. mü- 
təfəkkiri. Əxi Türkün qardaşıdır. Konyada 
əxiliyin mühüm şəxsiyyətlərindən olmuş- 
dur: əxi şəcərənamələrində adı “Böyük əxi” 
kimi qeyd edilir. Monqol istilası zamanı 
Копуали tərk etmiş, oradan 40 km şm.-q.-də: 
yerləşən indiki Başarakavak qəs.-ndə məs- 
kunlaşmışdır. Bəzi mənbələr qəsəbənin adı- 
n.ƏB. ilə bağlayır. 
ƏXİ EVRƏN, Əbül-Həqayiq Nə” 
sirəddin Mahmud ibn Əhməd 

әхик —--жһскһк-сскг-инжжжгж—  АА 

(1172, Xoy = 1262, Türkiyə, Qırşəhər) — 
Azərb. mütəfəkkiri, Anadoluda axiliyin qu- 
şucusu, Әуһәдәда/т Kirmaninin kürəkəni 
(qızı Fatimənin əri). Silsiləsinin səhabə Sal- 
man Farsi vasitəsilə Əli ibn Əbu Talibə çat- 
dığı göstərir. İlk təhsilini Xoyda almış, 
sonra Xorasana və Orta Asiyaya səyahət 
etmişdir. Fəxrəddin Razi və Şihabəddin 
şührəvəridi ilə söhbətlərdən geniş şəkildə 
faydalanmış, Əhməd Yəsəvinin müridlərin- 
dən təsəvvüfü öyrənmişdir. Məkkə səfərin- 

də Kirmani ilə görüşüb, onun müridi ol- 
müşdür. Abbasi xəlifəsi Nasirin tapşırığı ilə 
fütüvvət ideologiyasını yaymaqdan ötrü 
1205 ildə Kirmani və /)n Ərəbi ilə birgə 
Anadoluya getmiş, Konyada Cəlaləddin 
Rumi və Sədrəddin Оиләу ilə görüşmüş- 
dür, Anadoluda olduğu müddətdə əsnaf və 
sənətkarlar arasında təbliğat aparmış, onları 
fütüvvətnamələrdə ifadə olunan təmiz əx- 

laq, fəzilət və inanc devizi altında təşkilat- 
lanmağa təşviq etmişdir. Beləliklə, o vax- 

tadək artıq müəyyən normalar və həyat tər- 
zi qaydalarının məcmusu şəklində mövcud 
olmuş əxiliyi sistemləşdirməyə və nizamlı 
əsnaf təşkilatına çevirməyə nail olmuşdur. 

Kirmaninin vəfatından sonra Kayseriyə 
getmiş, orada dabbağlıqla məşğul olmuş- 
dur, Eyni zamanda bütün Anadolu ərazi- 
sində 32 müxtəlif sənət nümayəndəsini 
mərkəzləşdirilmiş təşkilatda birləşdirərək, 

əsnaf və sənətkarların piri kimi məşhurlaş- 

mışdır. О göstərirdi ki, bütün sənət nö 
lərinə qayğı nizamlı sosial həyatın təmi- 
natıdır. Qadınları əxiliyə qəbul etməyən 
ƏE, onların da təşkilatlanmasından ötrü 

Fatimə vasitəsilə “Baciyani-Rum” (Ana- 
dolu bacıları) təşkilatını yaratmışdı. Onun 

dövründə başda Anadolu olmaqla türklərin 

yaşadığı bütün ərazilərdə təlim-tərbiyə 
ocaqları olan zaviyələr və dərgahlar inşa 
edilmişdi. Ə.E. ömrünün sonunu Qırşə- 
hərdə yaşamış, nüfuzu və qüvvəsi ilə döv- 
lət üçün təhlükə hesab edildiyindən əxi 
üsyanları zamanı şəhər əmiri Nurəddin Ca- 
ca tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Oradakı 
məqbərə və təkyəsi hazırda ziyarətgahdır. 
Ə.E-in 20-dək əsəri dövrümüzə gəlib çat- 
mişdir, Türk sufi şairi Əhməd Gülşəhrinin 
167 beytlik “Kəramati-Əxi Evran” məsnə- 

visi Ə.E.-in fəzilət və kəramətlərindən bəhs: 
edir, Adına Qirşəhərdə un-t var. 

Əd: Çalışkan Y., İkiz MİL Külür, sanat 
vemedeniyetimizde ahilik: Ankara, 1993, Bayat F. 
Türk təsəvvüf ədəbiyyan. B., 2011: Durucan Н. 
Ufuk баса, İstanbıl, 2014: Təsəvvüf ari, Bakı İslam 
Undi, В. 2011, 
ƏXİ FƏRƏC ZƏNCANİ, Şeyx Şəqiq 
Fərəc (təqr, 1000, Zəncan — 1062, yaxud 

1065, Zəncan) — Azərb. mütəfəkkiri, əxili- 

yin ilk nümayəndələrindən biri. Əxi kimi 
tanınan. ilk şəxsdir. Əxilik ideyasının 
Azərb.-da yayılması ilə bağli mənbələrdə: 
ilk adıçəkilən İbn Yəzdanyar Urməvinin 
davamçısı olmuşdur. Qazı Vəcihüddin 

Sührəvərdinin (Ş.Sührəvərdinin dayısı 
Şeyx Əbun-Nəcib Sührəvərdinin mürşidi) 
müəllimi olmuşdur. Azərb.-da təsəvvüfün 
yayılmasında mühüm rol oynamışdır. Əxi 
Fərəcdən sonra Azərb.-da sufilik comərd- 
liklə assosiasiya olunmuş və sosial önəm 
kəsb etmiş, bu ənənə bir sıra sufilərə (o 
cümlədən Baba Fərəc Təbrizi) təsir göstər- 
mişdir. Əxi Fərəcin ən məşhur davamçıları 
Naxçıvanlı Xacə Məhəmməd Xoşnam və 
Balə Xəlil Mərəndidir. Əxi Fərəc barəsində 
məlumata Ə.Caminin “Nəfəhatül-üns”ündə 
rast gəlinir. O, İbn Bəzzazın “Səfvətüs- 
səfa” əsərində “təriqət şeyxlərinin şeyxi” 
kimi xatırlanır. “Qabusnamə"də də adı çə- 

kilmişdir. 
ƏXİ TÜRK (7-7) – 12 əsr Azərb. mütə- 
fəkkiri. Əxi Başərənin qardaşıdır. Ə.Əflaki 
və Ə.Cami onun barəsində məlumat ver- 

mişlər. Əslən Urmiya ş.-ndəndir. Hüsa- 
məddin Çələbinin atası Əxi Məhəmməd 
Urməvinin babasıdır. Azərb.-da əxiliyin 
mühüm şəxsiyyətlərindən olmuşdur. Ana- 
dolu əxilərinin Çələbinin babalarından 
təlim alması barədə qeydlər Ə.T.-ün nüfu- 
zundan xəbər verir. 

ƏXİCUQ (? – 1359) – Qızıl Orda əmiri, 
Təbriz hakimi. 1356/57 ildə Canbəyin 
Azərb,-a hücumunun iştirakçısı olan Ә. 
Azərb. hakimi elan edilən Bərdibəyin (Ca- 
nibəyin oğlu) nüfuzlu əmirlərindən idi 
Bərdibəy atasının ölümü ilə əlaqədur 
Azərbi.-i tərk etdikdə (1357) Ə, Təbrizdə 

qaldı. 1357 ildə Cəlairi sultanı Üveyslə dö- 
yüşdə mağlub olan Ə. Naxçıvana, oradan 
isə Qarabağa çəkildi. Lakin Üveys Bağda- 
da qayıtdıqdan sonra Ə. yenidən Təbrizi ələ 
keçirdi. 1359 ilin yazında Kirman, Fars və 

İsfahan hakimi Mübarizəddin Məhəmməd 

Miyana yaxınlığında Ə.-u məğlub edib 
Təbrizi tutdu. Lakin Mübarizəddin Mə- 

həmməd öz əmirləri tərəfindən öldürüldü, 
Təbriz Cəlairilərin əlinə keçdi. Ə. sultan 
Üveysə sui-qəsd hazırlanmasında təqsirlən- 
dirilərək öldürüldü. 
ƏXİLİ - İrəvan qub.-nın Şərur-Dərələyəz 
qəzasında (15.10.1931 ildən Paşalı, 12.10, 
1956 ildən Əzizbəyov, 19.4.1991 ildən 

Vayk r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 
Kənd 1918 ildə erməni təcavüzünə məruz 
qalaraq dağıdılmış, əhalisi qətlə yetirilmiş- 
dir. 
ƏXİLİK – Abbasilər dövründə (750– 
1258) yaranmış və Azərb., İran, Orta Asi- 
ya, xüsusilə Kiçik Asiyada yayılmış di- 

ni-ictimai təşkilat, sənətkarlar birliyi. Bəzi 
tədqiqatçılar "əxi” sözünü ər.-dən tərcü- 
mədə "qardaşım" mənast ilə, bəziləri isə 
türkmənşəli “akı” (əliaçıq, alicənab, co- 
mərd) sözü ilə əlaqələndirmişlər. “Akı” 
sözünə Y.Balasaqunlunun “Qutadqu bilik" 
(1069) əsərində 33 yerdə və M.Kaşqarinin 
“Divanü lüğat it-türk” (1072-74) əsərində 
rast gəlinir. Əxilər fütüyvət məsləyinin 
daşıyıcıları olmuş, öz silsilələrini “Əlidən 
başqa comərd yoxdur” hədisinə əsasən 
comərdlik rəmzi kimi tanınan Əli ibn Əbu 
Talibə bağlamışlar. Onlara görə, hər sənət 
bir peyğəmbərdən və ya övliyadan başla- 
mişdir (məs., Adəm əkinçilərin, İdris dərzi 
və yazıçıların, Nuh dülgərlərin, Lut tarix- 

çilərin, İlyas çuxaçıların, İsa səyyahların, 
Məhəmməd tacirlərin, Salman Farsi bər- 
bərlərin, Əxi Evrən dəriçilərin piri hesab 

edilirdi), bu baxımdan Ə..in tarixi insanlıq 

qədər qədimdir. Bəzi mənbələr Ə.-in kö- 
künü Məkkədə insan haqları və ədalətin 
qorunması üçün yaradılmış, Məhəmməd 
peyğəmbərin də: iştirak etdiyi “Hilfül- 
füzul" (“Fəzilətlilər birliyi”) ilə əlaqələn- 
dirir. İslamaqədərki türklərdə fütüvvətin 
subyekti olan “fəta” (ər, comərd) anlayışını 

müvafiq “alp” və “ərən” anlayışlarına rast 
gəlinir. Ehtimal ki, islam dininə məxsus 
fütüvvət ixüvvət (ər, qardaşlıq) ənə- 
nələri müvafiq yerli ənənə ilə birləşmiş, 
vahid düşüncə və normalar sisteminə çev- 
rilmişdir. Ə. təşkilatlanmadan öncə dü- 

şüncə sistemi və həyat tərzi kimi Azərb., 
İran və Orta Asiyada mövcud olmuşdur: 
Anadolu səlcuqlarına qədər Türküstanda 

“əxi” anlayışı geniş yayılmışdı. Əbu Müs 
lim Xorasaninin (8 əsr) əxi olması barədə 

qeydlər var. Ə.-in Qaraxanilərin hakimiy- 
yətinin 1927-1212) ilk illərində yaranması 
ehtimalı da mövcuddur. Azərb.-da Ə, ide- 
yalarının yayılmasına dair ilk məlumatlar 
Əbu Bəkr Hüseyn ibn Əli ibn Yəzdanyar 
Uməvinin (0. 944) adı ilə bağlıdır. Ə.Cami 

və Ə.Nəvai onun barəsində məlumat ver: 

mişlər. İbn Yəzdanyardan sonra onun ide- 

yalarının ən böyük davamçısı və Ə.-in ilk 
qunucularından biri əslən Azərb. türkü olan, 
ilk dəfə “əxi” adı ilə tanınan Əxi Fərəc 

Zəncani sayılır. Qaraxanilər dövründə Xo- 
rasanın böyük şəhərlərində, Səlcuqilər döv 
ründə Səmərqənd, Tus, Mərv, Təbriz, 
Ərdəbil, Zəncan, Gəncə, Rey, daha sonralar 

isə Bakı və s. şəhərlərdə Ə. təriqət kimi 
formalaşmışdı. Artıq ilkin əxi birlikləri 
sənətkarlar arasında sağlam rəqabəti təmin 
etmək, iqtisadi balansı qorumaq, şəhərlərdə 
sosial nizama nəzarət etmək gücündə idi. 
IL əsrin sonu - 12 əsrin əvvəllərində 

Beyləqan ş.-nin həyatında əxilər mühüm 



ƏXLAQ 

roloynamışlar. Ümumiyyətlə,əxi birlikləri Təşkilatın Türkiyə sənətkar sexlərinin hə- 
bir neçə əsr ərzində hakimiyyət boşluğu və yatında uzun müddət qorunub. saxlanan qu- 
xaos şəraitində (xüsusilə monqol işğalları ruluş və prinsipləri Tənzimat nəticəsində 

zamanı) alternativ idarəçilik funksiyasını iqtisadiyyatın zəifləməsi ilə tamamilə ara- 
öz üzərlərinə götürmüş, mərkəzi hakimiy- duan qalxdı, 8 
yət gücləndikdən sonra isə fəaliyyəti axa Ə, orta əsrlərdə Azərb.-ın sosial və 
planda davam etdirmişlər. siyasi həyatında mühüm yerə: malik idi, 

Alp Arslanın MValazgird vuruşmasında- Hələ Elxanilər (1256-1357) və Cəhairilər: 
(1071) zəfərindən sonra, xüsusilə Məlik- (1341-1431) dövründə bəzi əxilərin dövlət 
şah və vəzir Nizamülmülkün dövründə vəzifələrində işlədikləri məlumdur. 1406 
Anadoluya başlanan axınla, eləcə də Konya ildə Təbrizdə Teymurilərə qarşı üsyana 
sultanı 1 Qilinc Arslanın yenidən qurduğu başçılıq etmiş Şeyx Əxi Qəssabın təşəb- 
Ağsaray ş.-nə Azərb.-dan çoxlu sayda alim, büsü və rəhbərliyi ilə Təbrizin tacir və 
qazi və tacir gətirtməsi ilə Ə. Anadoluya sənətkar rəisləri 1412 ildə Şirvanşah 1 Б- 
nüfuz etdi. Abbasi xəlifəsi Nasirin o rahimi qaraqoyunlu Qara Yusifin əsirliyin- 
dövrdə, demək olar ki, bütün Yaxın Şərq dən qurlarmışdılar. Xəlvəti şeyxləri (Əxi 
ərazisinə yayılmış fütüvvət birliklərini təş- Məhəmməd, Əxi Yusif Xəlvəti və b.) və 
kilatlandırmaq və rəsmiləşdirmək qərarı Səfəvi müridləri (Əxi Şadi Xəbbaz, Əxi 
Konya sultanı 1 Qiyasəddin Keyxosrov Düluzi, Əxi Hənifə, Əxi Həsən və b.) ara- 
(1205-11) tərəfindən dəstəkləndikdən son- sında da əxilər var idi və buna görə də əxi- 
ra Ә. Anadoluda mərkəzləşmiş təşkilata lər özlərini yalnız siyasi deyil, həm də 
çevrildi. Keyxosrovun öz müəllimi Məc- mənəvi cəhətdən Səfəvi şahlarına bağlı gö- 
dəddin İshaqı Bağdada göndərməsinə ca- rürdülər. Səfəvi ordusunda xidmətdən əxi 
vab olaraq, xəlifə бл Ərəbi, Əvhədəddin öncülləri “Əxi Bəy”, “Əxi Sultan” ləqəbləri 
Kirmani, Əxi Evrən va b.-dan ibarət fütüv- ilə tanınırdılar. İbn Bəzzaz “Səfvətüs-səfa” 
vət heyətini Məcdəddin İshaqla birgə Ana- (1358) əsərində Səfəvi dövləti ilə əlaqəsi 
doluya yola saldı. Məcdəddin İshaq, onun olan21 əxininadını çəkir. Şeyx Səfiəddinin 
ölümündən (1221) sonra isə Kirmani “Rum təriqət mübəlliği kimi təklif etdiyi dörd 
şeyxlərinin şeyxi” fəxri adına layiq görül- nəfərdən ikisi (Əxi Süleyman Xadim, Əxi 
dülər. Konya sultanları 1 İzzəddin Keyka- Cəbrayıl) əxi idi. /.Şah İsmayılın (1501-24) 
vus (1211-20) və 1 Əlaəddin Keyqubadın hakimiyyətə keçməsində əxilər müəyyən 
(1220-37) fütüvvət təşkilatına daxil olması rol oynamışlar. / Təhmasibin (1524-76) əxi 
ilə Anadoluda Ə.-in nüfuzu daha daartdı. 1 rəhbərlərindən Xoca Əxi Bəyi Təbrizdə 
Əlaəddin Keyqubadın himayəsi altında Ә.- vəzir təyin etməsi həmin dövrdə əxilərin 
in bir tərəfdən sufi düşüncə tərzi və fütüv- nüfuzunun daha da artmasından xəbər 

vət qaydaları əsasında təkyə vəzaviyələrdə verir. Sonralar Səfəvilərin teokratik dövlətə 
şeyx-mirid münasibətlərini formalaşdıran, çevrilməsi sıravi əxilərin onlardan uzaqlaş- 
digər tərəfdən sənətkarlıq və ticarət mühiti- masına və Azərb.-da tədricən sosial kate- 
nə nəzarət etməklə ölkənin iqtisadi həyatını qoriya kimi ictimai həyatdan çıxmalarına 
nizamlayan təşkilat kimi inkişafında Əxi səbəb olmuşdur. Ə.-lə bağlı olaraq, Quba- 
Evrənin xüsusi rolu oldu. Anadolunun türk- da Pirə-Comərd türbə-məscidi (12 əsr), 
ləşməsi və islamlaşmasında mühüm rol oy- Bakının Kürdəxanı k.-ndə Əxi Nurullah 
namış Ə, sosial yönləriylə yanaşı, dövlətin zaviyəsinin (1448/49) qalıqları, Gəncə 
siyasi həyatında da böyük əhəmiyyətə ma- yaxınlığında əsl adı Əliyar olan Comərd 
lik idi. Mərkəzi hökumətinzəiflədiyi dövr- Qəssabın (6. 1222/23) məzarı üzərində 
də təşkilat öz nüfüzu sayəsində şəhərlərdə inşa olunmuş Comərd Qəssab türbəsi (17 
nizam-intizama nəzarət edirdi, Monqol yü- əsr) qalmışdır. İçərişəhərin diyarı üzərində 
rüşləri zamanı əxilər Kayserini şücaətlə həkk olunmuş, hansısa zaviyəyə aid bir 
müdafiə etmişdilər. Monqol istilasından və kitabədə (1384) Əxi ibn Ramazan Şirvani- 
Əxi Evrənlə yanaşı, bir çox əxinin də qətlə nin adı çəkilir. Dərələyəz mahalının Ələ- 
yetirilməsindən sonra ucqarlara, xüsusilə yəz k.-ndə Əxi Təvəkkül zaviyəsi (12-13 
Osmanlı bəyliyinə sığınan əxilər Osmanlı əsr) olmuş, sonralar bu abidə ermənilər 
dövlətinin qurulmasında və inkişafında mü- tərəfindən dağıdılmış, bütöv qalan daş 
hüm rol oynamışlar, Osman Qazi əxi şeyxi lövhənin bir hissəsində isə xaç şəkli çəki- 
olan Ədəbalidən xeyir-dua almış, sultanlar lərək erməniləşdirilmişdir. Bir sıra mən- 
HÖrxan və | Мигаб da Ә.Ап nümayəndələri bələrdə N.Gəncəvinin də Ə.--in üzvü ol- 
olmuşlar, Osmanlı dövləti gücləndikcə və duğu, əxi şeyxlərindən dərs aldığı, xüsu- 
imperiyaya çevrildikcə idarəçilikdən uzaq- silə "Sirlər xəzinəsi” poemasında Ə.-in 

əxlaq kodeksini kodlaşdırdığı göstərilir. laşdırılan Ə. II Mehmedin (1444-46) döv- 
ründən başlayaraq siyasi nüfuzunu itirdi. M.Gəncəvi və X.Şirvani kimi Ə.-lə əla- 
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qəsi ehtimal olunan müasirl: 
sində yaşaması onun bu təşkil 
sinin sübutu ola bilər. ( 

Ə, fütüvvət birliklərinin təsiri 
laşsa da, mənbələrdə eynilə onun: 
kimi yox, “türk hadisəsi", türkləşmiş bir 

karların qəbul edildiyi və daxili iyerarxiya, 
əsasında qurulan Ə. 3 (igid, əxi və şeyx), 
yaxud 9 dərəcəli (igid, yamaq, çıraq, kalfa, 
usta, nəqib, xəlifə, şeyx, şeyxlər şeyxi, ya- 
xud əxi baba) inisiasiya sisteminə malik idi, 
Əxlaqa zidd hərəkət edənlər təşkilatdan 
uzaqlaşdırılırdı, Axşamlar zaviyələrdə Ə, 
nizamnamələri (füfüvvətnanələr) əsasında 

740 maddədən ibarət əxlaq dərsləri keçiri- 
lir, cavanlara ox atmıq və at çapmaq da 
öyrədilirdi, Fütüvvətnamələrdə əxi ola bil. 
mək üçün 7 əsas qayda göstərilirdi: səxa-- 
vət, mərhəmət, qənaət, pəhrizkarlıq, yalnız. 
Allahdan istəmək, mərifət və düzgünlük), 
Cəmiyyətin həyatında yaxından iştirak 
etmək (yoxsullara, kimsəsizlərə, qəriblərə 
yardım, insan haqları və ədalətin qorunması 
uğrunda mübarizə) Ə.-in başlıca prinsipi 
idi. Silahlı mübarizələrə də qatılan Ə. daha: 
çox iqtisadi mübarizəyə üstünlük verirdi. 
Əxilərin xüsusi musi geyimləri və 
silahları var idi. Ə.-ə girişin 3 əsas simvolu 
“şürb” (duzlu su) içmək, "şəd" (bel qur- 
şağı) bağlamaq və “şalvar” geyinmək sa- 
yılırdı. “Şürb” və “şəd”in Məhəmməd pey- 

ğəmbərdən qalan və Əli ibn Əbu Talib 
vasitəsilə ötürülən bir ənənə olduğu qəbul: 
edilir. Ə.-də şalvar ictimai həyata bağlılığı 
simvolizə edərək, cəmiyyətdən təcrid olan 
sufilərin “xirqə”sinə qarşı qoyulurdu. 

41: Çalışkan Y,, İkiz МА. Kültür, ваза 
ve medeniyetimizde abilik- Ankara, 1993, Aşur- 
bəyli S.B. Şirvanşahlar dövləti. B., 2006: Bayat 
F. Türk təsəvvüf ədəbiyyatı, В. 2011: MusalıN. 
Safeviler ve Ahiler, Ahilik Uluslararası Sempozyumi: 
Bildiri kitabı. Kayseri, 2011. 
ƏXLAQ (or, GÖSİ, 35 – xasiyyət, təblət: 
sözünün cəmi) - ictimai şüur formalarından 
biri, ictimai həyatın bütün sahələrində (məi- 
şət, ailə, əmək prosesi, elm və siyasət) in- 
sanların davranışını tənzim edən sosial 
institut. Ə. insanların öz davranışlarında rəh- 
bər tutduqları prinsip, norma və qaydaların 
məcmusu, onların həyatda bir-birinə, ailəyə, 
işlədiyi kollektivə, millətə, bütövlükdə cə- 
miyyətə olan münasibətinin ifadəsidir. 

Ə.-in struktunu insanın şüur fəaliyyəti- 
nin bir-birinə əks qütblərini ifadə edən xe- 
yir və)şərin ziddiyyətinə əsaslanır: onun 
bilərəkdən can atdığı xeyir, bilərəkdən uzaq: 
durduğu isə şərdir. İnsan hərəkətlərini idarə 
edən müxtəlif məqsədlər arasında bütün di- 
gər məqsədləri müəyyənləşdirən və ali xe- 

xəzi müəyyənləşdirir. Bütün insanlar 
xeyirə can atırlar, lakin onu müxtəlif cür: 

laşdırılması, 

nəzərdən keçirilməsi problemi yaranır, 
Hələ qədim filosoflar ali xeyir haqqı 

konkret təsəvvürlərin müxtəlifliyini üç əsas 
variantla ifadə etmişlər: həzzə canatma, və- 
әлвә fəallığı vasitəsilə özünütəsdiq və: 
əbədiliyə qovuşma (bunları sonrakı dövr- 
lərin ifadələri ilə insanın özü üçün, cəmiy- 
yət üçün və Allah üçün yaşaması kimi 
mənalandırmaq mümkündür). Necə başa 
düşülməsindən asılı olmayaraq, xeyirə ca- 
natma qismində mənəvi canatma insan 
üçün özdəyərlilik mənası daşıyır, onun şəx- 
si məhrəm başlanğıcının və daxili ləyaqə- 
tinin ifadəsi kimi çıxış edir. Şüurlu iradi 

səylərin əsas dəyər özəyi kimi xeyirin və 
şərin əksliyi insanın bilavasitə davranış 
məhdudluğunu onun ideal vəziyyəti ilə bir- 
ləşdirir və mövcudluğunu vəzifə, tale, mis- 
siya səviyyəsinə qaldırır. Ə. insanın öz 
qərarlarını və hərəkətlərini necə gömək is- 
təməsi, bütünlükdə onun iradəsindən asılı 
olacağı və idcal təsəvvürlərə uyğun gələ bi- 
ləcəyi təqdirdə, o hərəkətlərin necə olması 
nöqteyi-nəzərindən irəli gələn baxışdan 
ibarətdir. 

Ə, fərdi və ümuminin vəhdətindən ya- 
ranır, həyat fəaliyyətinin məqsədli şəkildə 
reallaşdırılan fərdi mənasını ifadə edir və 
bununla yanaşı, ümumi əhəmiyyət daşıyan 
universal təbiətə malikdir, Müvafiq olaraq, 
o, fərdi-şəxsi və obyektivləşdirilmiş-şəxs- 
siz formalara ayrılır. 

Ə.-ın fərdi-şəxsi formalarını insanın xa- 

siyyəti (xarakteri, daxili nizamı) anlayışın- 
da ümumiləşdirmək olar. Onlar aşağıda- 
kilardan ibarətdir: a) ümumi dəyər mənası 

(buna görə insanı mehriban, mülayim, 
təmkil i, ədalətli, yaxud zalım, poz- 
бил və 5. adlandırırlar): b) daxili qiymət- 

ləndirmə mexanizmləri (vicdan, həya, peş- 
manlıq, günah, yaxud vicdansızlıq, həya- 
sızlıq, özündənrazılıq və s.): с) həyat fə- 
aliyyətinin konkret sahələrində ləyaqətli və 
ləyaqətsiz hərəkətlərin icrasına yönəlmiş və 
müvafiq olaraq, fərdi Ə.-ın yekun göstəri- 
cisi kimi xeyir və şər əməllər adını almış 
sabit davranış vərdişləri. Bunlar insanın 
fəaliyyəti prosesində formalaşan qazanıl- 
miş insani keyfiyyətlərdir və yalnız foa- 
liyyətdə olan şəxsiyyətə uyğunluğu ilə 
(onun bilərəkdən etdiyi seçiminin nəticəsi 

keyfiyyət- İetimai praktikada ayrı-ayrı fərdlərin və 
yahısı çox bö- institutların öz Ə. anlayışlarını yeganə 

н və ehtiva olunması həqiqət kimi qələmə vermələri və bunun 
mümkün deyil, çünki: р hər bir kollektiv və əsasında cəmiyyətdə mənəvi məhkəmə 
fərdi təcrübədə inkişaf edən canlı prosesdir. keçirmək hüququnu qəsb etmələri ilə əx- 
Platonun təsvir etdiyi dörd əsas antik mə- laqi qiymətləndirmədən və meyarlardan 
ziyyətə (mötədillik. cəsarətlilik, müdriklik sui-istifadə hallarına çox rast gəlinmişdir. 
və ədalətlilik) dünya dinləri ilə birlikdə Öyüd-nəsihət verən fərd (məs., Tartüf) 
dünya praktikasına daxil olmuş mərhə- bədii ədəbiyyatın ən sevimli satirik tiplə- 
məllilik, Yeni dövrdə isə demokratik həyat rindəndir. 
quruluşu ilə bağlı olan tolerantlıq əlavə Ə--in fərdi-şəxsi və obyektiyləşdirilmiş- 
edilmişdir. şəxssiz formaları onun iki müxtəlif tarixi 

Ә.ли öbyektivləşdirilmiş-şəxssiz for- konfiqurasiyası - aristokrat və bürger etos- 
maları cəmiyyət Ə.-ı anlayışında cəmlənir (ам üçün çıxış nöqtəsi olmuşdur. 
və aşağıdakılara bölünür: a) adətlər – bu və Burada şəxsi formalar şübhəsiz üstün- 
ya digər cəmiyyətdə həyata keçirilən sabit lüyə malikdir və bu üstünlük yalnız fərdi 
kütləvi davranış formaları: b) ictimai rəylə Ә.-а deyil, həm də öz fəaliyyətini əsasən 
və hamının qəbul etdiyi davranış nü- şəxsi iştirak zonalarında (gedişinə və nəti- 
münələri (təqdir, yaxud məzəmmət olunan) cəsinə əvvəlcədən nəzarət edilməsi müm- 
ilə dəstəklənən qiymətləndirmə kanonları, kün olmayın, buna görə də prosesə cəlb 
с) davranış meyarlarını yaradan normalar edilmiş insanların mənəvi keyfiyyətlərin- 
(universal prinsiplərdən etiket qaydalarına dən bilavasitə asılı olan hadisələrdə, in- 
qədər). Çıxış nöqtəsi və bazis əsası kimi əx- sanlardan peşəkar bilik və vərdişlərdən 
laq normaları, aralarındakı istənilən fərq- başqa, aydın ifadə olunmuş şəxsi mövqe, 
lərdən asılı olmayaraq, bütün insanlar üçün qətiyyət, məsuliyyəti öz üzərinə götürə 
vacib, istisna tanımayan mütləq qanun sta- bilmək bacarığı tələb olunan zamanlarda) 
tusuna iddia edir, Onlar iradənin muxtariy- aşkarlayan ictimai Ə.-a aiddir. 
yətinə əsaslanır, buna görə də obyektə və Müsbət keyfiyyətlər və normalar öz-üz- 
subyektə bölünmür: belə güman edilir ki, lüyündə davranışın əxlaqi keyfiyyətliliyinə 
insanın danışıqsız tabe olduğu əxlaq nor- zəmanət verə bilməz. Birincisi, insanın hə- 
malarını o, öz-özü üçün irəli sürür, çünki rəkətində mənəvi motivlər bir çox digər 
özünü öz şüurlu və ictimai varlıq mahiyyə- motivlərlə qaynayıb-qarışır, əxlaq norma- 
tinə adekvat aparır. ları adətlərlə, hüquqi müddəalarla, peşəkar 

Qeyd-şərisizlik, universallıq və muxtar- və digər qaydalarla vəhdətdə üzə çıxır, 
liq Ə.-in real səciyyələridir, onlar məhz bu Mənəvi motivlər predmetə əsaslanan mo- 
şəkildə ictimai şüurda təmsil olunur və öz tivlərə münasibətdə muxtar vəziyyətdə 
təsirliliyini üzə çıxarır. Onlar Musanın De- olub, yekun sanksiya kimi onları üstələyir, 
kaloqu (10 əmr), İsa Məsihin dağdakı vəzi, buna görə də elə situasiyalar olur ki, fərd 
Quran və Məhəmməd peyğəmbərin hədis- üçün sərfəli olan hərəkət onun özü tə- 

ləri, yeni Avropa insan hüquqları bəyanna- rəfindən ləyaqətsiz sayılır. Eyni zamanda 
mələri kimi hamının qəbul etdiyi toplularda mənəvi motivlər müstəqillikdən məhrum- 
məhz bu cür məcəllələşdirilmişdir: ilk iki dur, onların fəaliyyəti empirik təmayüllü 
halda onlar Allahın əmrləri, üçüncüdə isə digər motivlərdən asılıdır. İkincisi, əməlləri 
aşkar təbii həqiqətlər kimi ifadə olunmuş- əxlaqi meyarlarla təsnif etməyə imkun ve- 
dür, Ə.-ın Би cür qeyd-şərtsiz və bir qayda rən mənəvi motivlər bu və ya digər fərdin 
olaraq, sakral şəkildə mədəniyyətə daxil düşdüyü konkret vəziyyətdə nəyi və necə 
edilməsinin özü o deməkdir ki, hansısa mə- edəcəyi haqqında heç nə demir. Ə. üçün 
ziyyətinə görə mənəviyyat adından danış- dünyanı qavramanın əsas və spesifik üsulu 
maq və onun keşiyində durmaq imtiyazına olan əməldə onun məzmununu və həyata 
malik insanlar olmadığı kimi, öz çatışmaz- keçirilmə faktının özünü fərqləndirmək 
liqları və alçaqlıqları səbəbindən Ə.-ın mühümdür. Əməlin məzmunu onun əsas- 
onlar üzərinə qoyduğu vəzifələrdən kənar- landırılmış və məqsədəuyğun olmasını mü- 
laşdırılmış insanlar da yoxdur. İstisnasız əyyənləşdirən biliklər (o cümlədən etik 
olaraq bütün insanlar onların davranışlarına tövsiyələr və xəbərdarlıqlarla), vərdişlər, 
insani legitimlik verən ali instansiya kimi təcrübə və digər cəhətlərlə müəyyənləşən 
Ə.-a eyni dərəcədə müraciət etmək hüqu- xüsusi məsuliyyətin predmetidir. Lakin 
quna malikdirlər. Ə.-ın ilkinliyi və müt- əməlin həyata keçirilmə imkanından, şərt- 
ləqliyi ictimai təcrübədə onun qeyri-məh- lərindən və üsullarından xəbər) verən xüsusi 
düd sayda rəngarəng interpretasiyalarını məsuliyyətdən heç də belə nəticəyə gəlmək 
və konkretləşdirmələrini nəzərdə tutur, olmaz ki, həmin fərd o əməli həyata keçir- 
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məlidir. Bu, mənəvi məsuliyyətin predme- tələyən vəhşilik: sferası arasında sərhədi 

tidir və əməli həyata keçirməyin yeganə: müəyyənləşdirir (heyvanlarla ümumi olan: 

əsası konkret şəxsin onu həyata keçirmək təbii ehtiyaclarımızı insan kimi ödəmək 

qərarıdır. Xüsusi məsuliyyətdən fərqli ola- onları heyvanlar kimi ödəməmək demək- 

müq, mənəvi məsuliyyətin özünəməxsusluğu dir). Yalnız qadağalar bəşəriyyət miqyasın- 

da bundadır. Əməli həyata keçirmək qərarı da universal işlək mexanizm ола, bi 

və konkret şəxsin ona görə bütün məsu- onların hamı üçün əhəmiyyətliliyinin zə- 
liyyəti öz üzərinə götürməsi, o əməlin məz- manəti isə insanların onları bu cür qəbul 
munu ilə bağlı bütün mülahizələrdən muxtar etmək bacarığıdır. Fərdlər öz empirik 
vəziyyətdədir, lakin bu qərar qəbul edildik- fərqlilikləri səbəbindən eyni: hərəkətləri 

dən sonra həmin mülahizələr müəyyənləş- edə bilməzlər, lakin onlar etməmək haq- 
dirici olur: mənəvi məsuliyyət birbaşa xüsusi qında ümumi razılığa gəldikləri eyni hə- 
məsuliyyətdən irəli gəlməsə də, öz davamını rəkətləri etməyə bilərlər. Qadağalarda in- 
onda tapır (heç bir elm fərdə deyə bilməz ki, sanlar ağıllı varlıqlar kimi çıxış edirlər: 
o, hansı əməli nə zaman törətməlidir ki, şüurlu iradənin mövcudluğu onların fəa- 
həmin əməl şübhəsiz əxlaqi olsun). liyyət qabiliyyətliliyi üçün kifayətedici 

Beləliklə, hər zaman insanın və cəmiy- əsasdır. Bu mənada geniş tətbiq olunan 
yətin mənəvi yetkinliyinin qüsursuz meyar- qida qadağalarını əxlaqi tələblərə nümunə 
farı sayıla biləcək xüsusi əməllər və fəa- göstərmək mümkündür: Pifaqor ittifaqın- 
liyyət növləri mövcud deyil (çünki, hətta da paxlalı qidaları yeməmək öhdəliyi var- 
mərhəmət və yardım işləri də bəzi hallarda dü, donuz əti qadağası müsəlman və yə- 
görüntü, riyakarlıq səciyyəsi daşıya bilir), hudi icmasının əsas qadağalarından biri- 
Bu halda Ə. təkcə niyyətlər sferasına daxil dir, vegeterianları ətli qidalardan imtina 
olmur, xüsusi əxlaqi əməllər sinfinin yox- etmək birləşdirir və s. 
luğu o deməkdir ki, bütün əməllər şəxsiy- Əxlaqi qadağaların və neqativ hərəkət- 
yətə öz mənbəyi kimi əsaslanma дәгәс lərin yayılmasında insanın mənəvi-ruhani 
görə mənəvi məsuliyyətlə yaşama sferası başlanğıcı birbaşa onun fəaliyyət varlığı ilə 
daxilindədir. üst-üstə düşür. İnsan günaha batma və 

Fərdi və ictimai həyat təcrübəsi, eləcə nəfsə uyma vəziyyətində, onu qadağan 
də fəlsəfi-etik nəzəriyyə üçün ən çətin sual olunmuşu həyata keçirməyə təhrik edən 

odur ki, şəxsiyyətin iştirakı ilə baş vermiş, meyillərlə və şəraitlərlə ziddiyyətdə ol- 
lakin ondan asılı olmayan obyektiv səbəb- duqda qadağalara riayət edir və neqativ 
lərlə şərtlənmiş hərəkətlər üçün həmin şəx- hərəkətlər formasında özünü fəal təsdiq- 
siyyətin fərdi mənəvi məsuliyyəti nə qədər ləməyə çalışır. Neqativ hərəkət ruhi cə- 
əsaslandırılmışdır? Bu məsuliyyətin ölçüsü hətdən gərgin aktdır. O, mübarizədə yaranır 
necə olmalıdır? Fərdin öz şəxsi məsuliyyət və qadağanın əxlaqi cəhətdən qətiliyini 
daşıdığı və məzəmmət oluna biləcəyi ob- dərk etmək onun yeganə motividir. İnsan 
yektiv şərtlənmiş hərəkətini daxilən azad öldürmək qadağasını öldürmək tələbatı, 

seçilmiş hərəkət kimi qavraması, belə bir istəyi və imkanı olduğu təqdirdə düşməninə 
sərt faktla əsaslandırılır ki, o, həmin hərə- yardım əli uzatdığı, yaxud özündə intiqam 
kəti etməyə də bilərdi. Məhz ləyaqətsiz һе: hissini önlədiyi zamanlarda həyata keçirir. 
sab etdiyi hərəkəti etməmək iradəsi insanın Ə. qadağalarda və qadağalar vasitəsilə in- 
öz hərəkətlərinə şəxsi, mənəvi anlaqlı mü- san varlığında dərin kök salır. Fərd təbii 
nasibətinin ölçüsünü müəyyənləşdirir. Bu, və sosial instinktlərin dağıdıcı stixiyasını 
Ә.-п təsirini anlamaq üçün mərkəzi mə- məhdudlaşdırmaq, cismani istəklərini, ha- 

qamdır. kimiyyət hərisliyini, varlanmaq şövqünü 
Əxlaqi tələblər əsasən qadağa formasın- azaltmaq və ehtiraslarını şüurun səsinə tabe 

da olur, Bu, daha çox normalara (səmavi etməklə özünü bir şəxsiyyət olaraq mü- 

dinlərdə qətl, oğurluq, zina, yalan şahidlik 
və s, əməllərə qoyulan qadağalar), həm də 
müsbət keyfiyyətlərə (çılğınlığın, acgözlü- 

и kimi mötə- 
dillik: qorxaqlığın qadağası kimi cəsurluq: 
nadanlıq və mövhumatın qadağası kimi 
müdriklik: haqsızlığın qadağası kimi əda- 
lət, zörakıliğın qadağası kimi mərhəmət: 
insanlar arasında irqi, dini, siyasi və s. cə- 
hətlərə görə ayrı-seçkiliyə qadağa kimi to- 
lerantlıq) aiddir. Qadağalar bilavasitə in- 
sani mövcudiyyət sferası ilə onları əha- 

kəmməlləşdirir. 

Əxlaqi cəhətdən təsdiqlənmiş təcrübə 
özünün bütün formalarında qadağalarla 
çərçivələnmişdir (məs., ailə zina ilə, ədalət 
mühakiməsi yalan şahidliklə, Vətən təəs- 
sübü xəyanət qadağası ilə və s.). Bunlarla 

yanaşı, heç bir məhdudiyyəti olmayan, 
mütləq kimi düşünülən universal qadağalar: 
da vardır. Belə qadağalardan iki ən mühü- 
müzorakılığa və yalana qoyulan qadağadır. 
Onlar insana fiziki məcburiyyət (zorakılıq), 
yaxud aldatma yolu ilə digər insanın iradə- 

yün, şəhvətpərəstliyin qav 
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və əzablara nifrət etməsi ilə özündə sy 
həyat memorandumu daşıdığı kimi, onun 
xeyirə istiqamətlənən və şərə qarşı duran 
şüurlu iradəsi də Ə.-ı spesifik insanlıq ӧһ-- 
dəliyi kimi özündə ehtiva edir, memoran- 
dumün ilk iki maddəsi insanların öz ara- 
larındakı bütün problemləri şüurlu şəkildə 
danışıqlar vasitəsilə həll etmək və bütün 
aidiyyətli tərəflərin razılığı ilə qərarlar 
almaq borcundan ibarət köklü qadağa- 
lardır, 

Əxlaqi zəruriliklər yalnız qadağalarla 
məhdudlaşmasa da, məhz onlarda özünün 

qətiliyini və mütləqliyini aşkarlayır. Ə.-a 
uyğun gəlməyən əməlləri istisna etməklə, 
qadağalar bütün digər əməllərə üstüörtülü 
mənəvi icazə verir. Bu icazə yaxın adamına: 

sevgi, düzgünlük, ədalət, vicdan, mərhəmət 
vəs. kimi pozitiv tələblərdə aşkar üzə çıxır, 
Sonuncular Ə.-ın müxtəlif aspektlərinin 
ifadəsidir, mahiyyətcə onunla eyni olub, fə- 
aliyyətin ümumi dəyər əsasları kimi çıxış 
edir. Əxlaqi təlimatlar prinsipcə abstraktdır: 
və ona görə də nisbidir: onlardan əməl. 
lərə birbaşa keçid yoxdur (onların qadağa- 

lardan fərqi də bundadır). Eyni təlimat bir- 
birinə əks olan davranış xətləri üçün bəha- 

nə ola bilər (məs., vətən sevgisi hərbçi üçün 
də, pasifist üçün də arqumentdir, vali- 
deynlik borcunu bəziləri uşaqları ciddi hi- 
mayə etməkdə, digərləri onlara güzəştə: 
getməkdə görürlər). Ə.-a hərəkətlərin legi- 
timlik mənbəyi kimi müraciət etmək ondan 
süi-istifadə forması ola, demaqoil məna da- 
şıya bilər. Ümumi əxlaqi təlimatların məz- 
munca dolğunlaşdırılması haqqında məsələ 
konkret (bu və ya digər zamana, cəmiyyətə, 
fəaliyyət sahəsinə, iştirakçı şəxslərə və s, 
tətbiqdən asılı olaraq) həll edilir, kütləvi 
etik diskursun predmeti və daimi mənbəyi 
olur, 

ƏXLAQ STATİSTİKASI, mənəviy- 
yat statistikası-elmi fənn və prakti- 
ki biliklər sahəsi, obyekti qarşılıqlı əlaqəli 
statistik göstəricilər sisteminin hesablan- 
ması və təhlili metodu ilə insanın, ailənin 
və cəmiyyətin əxlaqi (mənəvi) vəziyyətini, 
iradə bəyanını və inkişafını səciyyələndirən 
kütləvi halların kəmiyyətcə müşahidəsi və 
ümumiləşdirilməsindən ibarətdir. 

Əls.-nın banisi L.A./.Ketledir (1796- 
1874), o, insanın yaxşı və pis cəhətlərini 
İpis irsiyyət, cinayətə, intihara meyillilik və 
5.) sosial fenomen kimi antropometrik me- 

əxlaqın onlardan birbaşa asılılığını gös- 
tərməyə başlamışdır. 

ә. “65 əxlaqi (mənəvi) sahə- 
qin müsbət və mənfi göstəricilərini kom- 
pleks öyrənmək, onların öz aralarında və 
xarici dünya ilə qarşılıqlı əlaqələrini üzə çı- 
xarmıq, bu sahənin insan cəmiyyətinin və 
ətraf mühitin inkişafına mümkün mənfi 
təsirini minimuma endirməkdir. Ə.s.-nın 

predmeti və məzmunu əxlaqın vəzifələri və 
struktunu, onun inkişaf tarixi ilə müəyyən- 
ləşir. İnsan birgəyaşayışının və iradə bə- 
yanının yazılmamış qanunlarından ibarət 

özünəməxsus toplusu (məcəlləsi) kimi əx- 
laq, onun məzmunu və strukturu öz möv- 

çudluğu müddətində əhəmiyyətli təkamül 
yolu keçmişdir. 

Əss.-nin göstəricilər sisteminə aşağıda- 
kilar daxildir: insanların məskunlaşma mü- 
hitinin ilkin şərtləri və standartları, şəx- 
siyyətin yaradıcı inkişafını təmin edən elm, 
səhiyyə və mədəniyyətin optimal inkişafı, 
onün hüquq və azadlıqlarına riayət olun- 
ması, məlumatları, bilikləri və elmi-texniki 
innovasiyaları açıq şəkildə əldə etmək, cə- 
miyyətin demokratikləşmə səviyyəsi, onun 
mənəvi əsasları, dövlət quruluşunun da- 

vamlılığı və effektivliyi, sosial standartlar, 
əhalinin təkrar istehsalının — onun doğum 
sayı, ölüm sayı, sağlamlığı, miqrasiyası və 
s-nin ilkin şərtləri və standartları, əhalinin 
həyat səviyyəsinin məqbul standartlarına 
riayət olunması, onun sosial təminatı, ana- 
larin, uşaqların, əlillərin və təqaüdçülərin 
müdafiəsi, gəlirlərin yolverilən diferen- 
siasiyası, şəxsi mülkiyyətin toxunulmaz- 
lığı, əxlaqi (mənəvi) standartlardan sistemli 
yayınmalar — hüquq pozuntuları və əxlaqsız 
hərəkətlər, insan hüquqlarının pozulması, 
zorakılıq və kütləvi cinayətkarlıq, intihar, 
korrupsiya, fahişəlik, uşaq alveri, alkoqo- 
lizmin və narkomaniyanın artımı, cəmiy- 
yətin mariinallaşması və s. 

Bəşəriyyət təkamülünün müxtəlif mər- 
hələlərində Ə.s. əxlaq sahəsində baş verən 

hadisələri müxtəlif cür – intibah və sosial 
inqilablar dövründə daha tam, inkvizisiya 
və böhranlar dövründə isə daha az əks et- 
dirmişdir. Yalnız 20 əsrin başlanğıcında, 
bütün dünyada insanın cəmiyyətdəki və- 
ziyyətinin öyrənilməsinə, onun humanitar 

Səid əs-Sükkərinin tərtib etdiyi divanı ilk 
dəfə 1891 ildə, Əbu Təmmam tərəfindən 

kəmməl mi aşmağa başladı, “Nəqsizu Cərir vəl-Əxtəl” adı Нә toplanmış 
in Cərir ilə olan atmacaları Salxani tərəfindən 
və ekspertizaları, həmçinin monoqrafik 1922 ildə Beyrutda nəşr edilmişdir. 
araşdırmalardan (yoxlamalardan) ibarət “ƏXTƏR” - İstanbulda 1875-95 illərdə 
metodlar sinfi Ə.s.-nın əsas müasir üsul- azərb. mühacirlər tərəfindən fasilələrlə bu- 
lardır. raxılan həftəlik qəzet. Müdiri Məhəmməd 

Əs, məlumatlarının ilkin mənbələri Tahir Təbrizi, baş redaktoru Mirzə Mehdi 
mütəmadi işlənib-hazırlanan statistik hesa- Əxtər (Təbrizi) idi. Qəzetin nəşrində Mə- 
bat materiallarından, ayrı-ayrı istiqamətlər- həmməd Tofiq Xəbirülmülk, Şeyx Əhməd 
də isə (sosial təminat, insan hüquqlarının Ruhi, Əbdürrəhim Talıbov kimi qabaqcıl 
qorunması statistikası, hüquq pozuntuları- azərb. ziyalılarla birlikdə farslar da iştirak 
nın, intiharların, korrupsiyanın statistikası, etmişlər. "Ə."-in İranın siyasi, iqtisadi və 
məhkəmə statistikası və s.) məlumatların 
və birdəfəlik yoxlamaların (məs., aliment 
ödəməkdən yayınan şəxsləri, məhbusları) 
gündəlik qeydiyyat materiallarından iba- 
rətdir. 
ƏXLAQ TƏRBİYƏSİ - bax Tərbiyə, 
ƏXLAQİ SƏRVƏTLƏR NƏZƏRİY- 
YƏSİ - bax Aksiologiya. 
ƏXRƏNNƏHR, Axər әп-пәһг (ər, 

280) AAİ)- Eridan bircünün auulduzu: 0:5 
vizual ulduz ölçülü, baş ardıcıllığın mavi 
ulduzudur. İşıqlığı Günəşdən 2000 dəfə 
çox, Günəşdən məsafəsi 44 pk-dir. 
ƏXŞAM - Azərb. Resp. Yevlax r-nunun 

Havarlı ə.d.-ndə kənd: R-n mərkəzindən 13 
km şm--da, Şirvan düzündədir. Əh. 1032 
(2015): heyvandarlıq və əkinçiliklə məş- 
ğuldür. Tam orta məktəb, kitabxana, tibb 
məntəqəsi var. 
ƏXTƏL (esYİ), Əbu Malik Qiyas ibn 
Qaus ət-Təğlibi (təqr. 640, Suriya, Hira, 
yaxud Ruşafa, – təqr. 710/11, Kufə) — ərəb 
şairi. Xristian Təğlib qəbiləsinə mənsub ol- 
muşdur, Kəskin həcvlərinə görə müsəlman 

şair Kəəb ibn Cüeylin ona “sən boşboğaz 
və səfehin birisən” deməsindən sonra “əx- 
təl” (səfeh) ləqəbi ilə tanınmışdır. Ə. döv- 

rün tanınmış adamlarına, o cümlədən xəlifə 
Müaviyəyə, Yezidə, Həccac və Ziyada 
mədhiyyələr qələmə almışdır. Himayəsində 
olduğu Yezidin istəyi ilə əhli-beyti və ən- 
sarı tənqid edən şeirlər yazmışdır. Mədinə 
əhlini həcv etdiyinə görə müsəlmanlar tərə- 
findən lənətlənən Ə. xəlifə Əbdülməlik 
dövründə Dəməşqdə Əməvilər sarayının 
rəsmi şairi olmuş və xeyli rəğbət qazanmış- 
di, Ə.-in Əməvilər dövrünün məşhur şair- 
lərindən olan Cərir ibn Ətiyyə ilə qarşılıqlı 

mədəni həyatında böyük rolu olmuş, o döv- 
rün Yaxın və Orta Şərq ölkələrində geniş 
şöhrət tapmışdır. Qəzet kapitalist soyğun- 
çuluğu və mürtəce mütləqiyyət reiiminin 
özbaşınalığını ifşa edir, konstitusiyalı qu- 
ruluşun bərqərar olunması, sosial və iqti- 

sadi islahatların keçirilməsi, yeni maarifin 
yaradılması və inkişaf etdirilməsi tələbləri 
ilə çıxış edirdi. “Ə.” dərc olünan daxili və 
xarici xəbərlərin dolğunluğu, müxtəlif 
iqtisadi, siyasi, mədəni, tarixi məsələlərin 
qoyuluşu və şərh olunması baxımından o 
dövrdə Qərbdə çıxan qəzetlərə yaxın idi 
“Ə.” Türkiyədəki inqilabi əhvali-ruhiyyə- 
nin İran və digər ölkələrdə yayılmasında 
mühüm rol oynamışdır. Nəşri Türkiyə 
hökuməti tərəfindən dayandırılmışdır. 

Ət: Tərbiyət M.Dinişmətdani-Azərbaycan. 
Görkəmli elm və sənət adımlın. B., 1987, 
ӘЈЈАНА - bir çox dünya xalqının, o 
cümlədən Azərb. xalqının mifologiyasında 
zoomorf obraz, ağzından od püskürən qa- 
nadlı, bəzən çoxbaşlı (3, 7, hətta 40) fantas- 

tik varlıq. Çin, Koreya, Cənub-Şərqi Asiya 
ölkələrində və Yaponiyada Ə. su tanrısı, 
əkinçilik hamisi, sonralar hakimiyyət rəmzi 
sayılırdı. Qədim Misir mifologiyasında Ə. 
Günəş allahı Ra tərəfindən məğlub edilən 
qaranlıq qüvvələrinin təcəssümü idi. Xris- 
tian əfsanələrində Ə. şər, bədxah ruhun ob- 
razıdır, 

Kiçik və Orta Asiya, Qazaxıstan, Şimali 
Qafqaz, Volqaboyu və Qərbi Sibirdə yaşa- 
yan türk xalqlarının, eləcə də Azərb. xal- 
qının folklorunda, həmçinin İran mifolo- 
giyasında Ə, iblis sayılır, yağışsız qara 
bulud, quraqlıq, qaranlıq, qış, ölüm rəmzi, 
yağış tanrısı, yazın hakimi vəs. kimi təsvir 

atmacaları geniş yayılmışdı (bu mübahisə- olunur. Ə. haqqında ən çox yayılmış mifdə 
lərdə Fərəzdəq Ә.-1п tərəfini tutmuşdur). Ə. (müxtəlif variantları mövcuddur) o, şəhər, 
fəxriyyələr yazmış, lakin bu јапга forma və yaxud ölkə üçün viranedici təhlükə kimi 
dil baxımından yenilik gətirə bilməmişdir, çıxış edir. Sakinləri xilas etmək üçün ona 
Xəmriyyələri (şərabı tərənnüm edən şeir- müntəzəm olaraq bir qız qurban verilir. 
lər) məşhurdur. Ə.-in şeirləri yaşadığı döv- Qəhrəman növbəti qurbanı (adətən, şahin 
rün hadisələrini, siyasi çəkişmələri əks və yaxanın qızını) xilas edərək Ə.-ya qalib 
etdirdiyi üçün tarixi dəyərə malikdir. Əbu gəlir. Bir sıra miflərdə və nağıllarda Ə. 

m 



ӘЈОАНА 

Simurq (və ya Qaraquş) quşunun balalarını 
yeyir. Özbək, türkmən, qazax nağıllarının 
bəzilərində Ə. yeraltı mağarada gizlədilmiş 
dəfinəni qoruyur. 
ӘЈФАНА (lat. Огасо) – göyün Şimal ya- 
rmkürəsində qütbətrfi bürc. C.Bradley 
Ә-лип ən parlaq ulduzu oları Etaminin (1 

2 —-гф 

Se он 
дијә 

Әј- daha, 2.2 vizual ulduz ölçülü) koordi- 
natları üzərində müşahidə apararaq, işığıır 

kəşf etmişdir 
(1728). Вӧгс Azərb.-ın bütün ərazisində il- 
aberrasiyası hadisəsini 

boyu görünür (bax (//4иг xərifəsi), 

ƏVDAHA AYI 

düyün 
Ayın öz orbitinin eyni bir 

indən (qalxan və ya enən) iki ardıcıl 
zaman müddəti. Ау ог- 

bitinin düyünləri qeyri-müntəzəm geriləmə 
hərəkətinə malikdir və ekliprika üzrə tam 
dövrü 6794 sutkaya (təqr. 18,6 il) başa 

keçməsi arasınd 

onu g örə də Ay eyni bir düyünə 

2 sutkadan sonra qayıdır. Günəş və 
nalarının dövriliyi Əa, ilə əlaqə- 

ƏVDAHA DAĞI – Azərb, Resp. Sədərək 
r-nu (Nax, MR)ərazisində dağ. Sədərək k.- 
ndən 750 m şm--ş--dədir. Hünd. 1239 m. 
Konusvarı formadadır. 
ӘЈҺАНА DAĞLARI (bur dilində Dra- 
kensberg) — Afrikanın e.-ş.-ində dağlar. 
Əsasən CAR, qismən Lesoto ərazilərin- 
dədir. C.-q.-dən şm.-ş-ə Böyük Key çayın- 
dan Sabi çayınadək 1000 /rr-dən çox 
məsafədə uzanır, Böyük Çıxıntinin nisbətən 
hündür hissəsidir. Cənubi Afrikanın ən 
yüksək nöqtəsi (Tabana-Ntlenyana d., 
hünd. 3482 m) buradadır, Üst Palcozoyun 
Orta Yura yaşlı bazaltları ilə örtülmüş qum- 
daşıları və gil şistlərindən ibarətdir. Ə.d. 
Hind okcanı hövzəsi çaylarının və Orani 
çayı hövzəsinin suayırıcısım formalaşdırır. 
Rütubətli ş. yamacları (1200 ən yüksək- 
liyədək: yağıntının illik miqdarı 1000: 
2000 rn) tropik meşələr, quraq q. ya- 

macları (yağıntının illik miqdarı 450-500 
mh) isə savanna və kolluqlarla örtülüdür. 
Zirvələrdə donuşluq dövrü 180 günədəkdir. 
Əd-nda təqr. 50 növ məməli (bəbir, çaqqal, 
karakal, susamuru, manqust və s.) va dir- 
naqlı heyvanlar məskunlaşmışdır: 300-dən 
çox quş növü var. Rəngarəng faunanın, 
C.Afrikanın nadir və endemik bitki növ- 
lərinin qorunması üçün Ukxaxlamba-Dra- 
kensberq (CAR, Ümumdünya irsi siyahısına 
daxil edilmişdir), Sexlabatebe (Lesoto) milli 

parkları yaradılmışdır. Royal-Natal (CAR) 
milli parkı hüdudlarında, Tuqela çayının yu- 
xarı axınında dünyanın an hündür şəlalə- 
lərindən biri yerləşir. 
ƏDAHA FIRLANMA DÖVRÜ - göy 
cisminin orbitin eyni bir düyünündən (qal- 

Əğdaha dağları. САҜ̆ 
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xan və ya enən) iki ardıcıl keçməsi arasın. 
daki zaman müddəti, 
ӘЈРАНА İLİ - Günəşin Ay orbitinin eyni 
bir düyünündən (qalxan və ya enən) iki ar. 
dicil keçməsi arasındakı zaman müddəti, 
Ay orbitinin düyünləri ekliprika boyunca: 
Günəşə qarşı hərəkət edir, ona görə də Ə, 
nin müddəti cəmi 346.620047 sutkaya Һә. 

rabərdir. Ay və Günəş tutulmalarının baş, 

lanma momentlərini hesablamaq üçün Әј, 
vaxt ölçüsü kimi istifadə olunur. "Ə, 
termini tutulma zamanı Günəş və Ayın 

əğdaha tərəfindən udulması mifləri ilə 
əlaqədar yaranmışdır. 
ƏDAHAN MAĞARASI - Azərb, Resp, 
Sədərək r-nunun (Nax, MR) Sədərək k.-n- 
dən şm.-da arxeoloyi abidə. Uz. 12.ən, eni 
3-4,5 m, hünd. 2-2,5 m-dir. Mağaranın 

üzərinə mərmi düşdüyündən ocaq hisindən 
qaralmış tavanının bir hissəsi dağılıb girişi 
tutmuşdur. Ön tərəfi kiçik meydan şəklində 
olan mağaranın içərisi nəm torpaq qatı ilə 
örtülmüşdür. Ə.m.-ndan erkən orta əsrlərə: 

aid keramika məmulatı aşkarlanmışdır. 
Araşdırmalar zamanı təqr. 3-8 əsrlərdə 
mağaranın yaşayış məskəni kimi istifadə 
edildiyi müəyyənləşdirilmişdir. 
ӘЈРӘКОУ Hüsnü-Cəngi Xəlil oğlu (4.12. 
2.1941, Gəncə) — Azərb, fiziki, fizika-ri- 

yaziyyat e.d. (1981), prof. (1995). Azərb. 
Dövlət Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir 

(1963). Azərb. SSR EA Fizika İn-tunda 

(1965-83) çalışmış, biololi cihazqayırma 
XKB-nin direktoru (1983-88) olmuşdur, 

1988 ildən Fizika İn-nunda laboratoriya 
müdiridir. Elmi işləri yarımkeçiricilər fizi- 
kası sahəsinə, silisium və germanium kimi 
klassik yarımkeçiricilərin bərk məhlul. 
larının alınmasına, özünün irəli sürdüyü bir 

sıra innovativ üsulların köməyilə onların 
legirə olunmasına aiddir. 160-dan çox elmi: 

əsərin müəllifidir. Elmi kadrların hazırlan- 

masında xidməti var, 

ƏVDƏROVA Dilbər Səməd qızı (d.3.12. 

1944, Bakı) - Azərb. kimyaçısı, kimya 
e.d. (2004). Azərb. Dövlət Un-tini (indiki 
BDU) bitirmişdir (1966). 1975-2004 il- 

lərdə AMEA-nın Kimya Problemləri İn- 
tunda (indiki M.F.Nağıyev ad. Kataliz və 
Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu) müxtəlif vəzi- 
fələrdə içləmiş, 2004 ildən baş elmi işçidir: 

AMEA-nın Kimya bölməsinin Qeyri-Üzvi 
və Fiziki Kimya Problem Şurasının elmi 

katibi (2004-10) olmuşdur. Tədqiqatları 
fotohəssas maqnit keçiricilərin alınmasının 
elmi əsaslarının hazırlanmasına aiddir. 

160-dan çox elmi əsərin müəllifidir. 

ƏKBƏR (1542-1605) – Böyük Moğollar 

sülaləsinin üçüncü imperatoru 11556” 
1605). Bax Əkbər Cəlaləddin. 

ƏKBƏRMƏHƏLLƏ x” ” = ———.———  —00000.—— 

ƏKBƏR Ruhi — bax Ruhi Əkbər: 
KBƏR ALLAHABADİ Səid Hüseyn 

(16.10.1846, Allahabad ş. yaxınlığında — 
1921, Allahabad) = hind şairi. Urdu dilin- 
də yazmışdır. Hüquq təhsili alan Ə.A. şair- 
lərin müsabiqəsində iştirak etmiş, evi 
Allahabadın ədəbi mərkəzinə çevrilmişdi. 
Fəlsəfi şeirlərində sufilik ideyaları mühüm 

yer tutur. İngilis müstəmləkəçilərinə qarşı 
alleqorik-sa- tirik şeirlər yazmışdır. M.Qan- 
diyə həsr etdiyi “Qandinamə” adlı poema- 
sında müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizəni 
dəstəkləmiş, lakin şairin öz istəyi ilə əsər 

onun sağlığında nəşr olunmamışdır. Ya- 
radıcılığından bəzi deyimlər xalq arasında 
atalar sözü və məsəl şəklində geniş yayıl- 
mışdır. 

4: ГаебовН, Сухаҹсв А. Литература 
may. M., 1967, 
ƏKBƏR BEHKƏLAM (d.1944, Təbriz, 
İran) = Azərb. rəssamı, boyakar və qrafik. 

Təbriz İncəsənət Məktəbində (1961-64) və 
İstanbul Gözəl Sənətlər Akademiyasında 

(1967-72) təhsil ——— — - 
almışdır. 1972-74 
illərdə Frankfurt, 
Roma və Parisdə 
sənət təcrübəsi 
keçmişdir. 1974 
76 illərdə Təbriz- 
də və Tehranda 
pedaqoyi fəaliyyət 4 
göstərmiş, şalı 
yiminin təqiblərinə 
görə xaricə mühacirət etmişdir. 1976 ildən 
Almaniyada (keçmiş Qərbi Berlində) ya- 

şayır və orada görkəmli rəssamlardan biri 
sayılır. 

Ə.B.-ın yaradıcılığının əsas istiqaməti 

Əkbər Behkəlam. “Əllər”. 1979, 

azadlıq uğrunda mübarizə mövzusudur. 
Rəssamın azadlıq arzuları onun “Persepo- 
lis" silsiləsində obrazlı şəkildə bədii həl- 
lini tapmışdır. Reallıqla fantaziyanın vəh- 
dətindən yaranmış “Məhkumların yuxusu” 
(1977) və "Əllər" (1979) tabloları kompo- 
zisiya eriyinallığı ilə səciyyəvidir. İctimai. 
siyasi hadisələri əks etdirən əsərlərində 
(“İnqilabi başlanğıc”, 1981: “Berlin-81”, 
1981) dinamika üstünlük təşkil edir. Təb- 
riz, Tehran, İstanbul, Vyana və Qərbi 
Berlində fərdi sərgiləri olmuşdur. 1989 
ildə Bakıda açılmış "Əzizim Vətən yaxşı” 
sərgisində Ə.B.-ın əsərləri də nümayiş et- 
dirilmişdir. Rəsmləri Avropanın bir çox 
muze- yində, həmçinin Azərb. Milli İncə- 
sənət Muzeyində, Azərb. Rəssamlar İt- 
tifaqında, eləcə də şəxsi kolleksiyalarda 
saxlanılır, 

Əd: Akbar Behkalaml Volker Marin, Ber- 
Tin, 1984: Akbar Behkalam. Auflaqc. Berlin, 
1987, 
ƏKBƏR CƏLALƏDDİN Məhəmməd 

(14.10.1542, Sind – 15.10.1605, Aqra) 

Böyük Moğollar sülaləsinin üçüncü impe- 
ratoru (1556-1605). Kəşmir, Racput racə- 
liklərini, bütün Mərkəzi Hindistanı, Qu- 

carat və Benqaliyanı tabe etməklə imperi- 

yanın sərhədlərini genişləndirmiş, onu 
güclü mərkəzləşdirilmiş dövlətə çevirmək 
üçün bir sıra islahatlar keçirmişdir: ölkə 

ərazisini əyalətlərə bölmüş, dövlət aparatı 
və ordu strukturlarını nizamlamış, vahid 

ölçü, çəki və təqvim sistemi tətbiq etmişdir. 
Dövlət qulluğunda hərbi-feodal strukturu- 
nun islahı məqsədilə dərəcə (mənsəb) sis- 

temi tətbiq etmiş, hərbi-len sisteminin 1əğ- 
vinə cəhd göstərmişdir. Natural vergiləri 
pul vergisi ilə əvəzləmiş, ticarət və sənət- 

karlığı himayəsi altına almışdır. Ə.C.-in hə- 
yata keçirdiyi dini islahat ona daha çox 
şöhrət qazandırmışdır. O, ölkəsində sitayiş 
olunan bütün dinləri həqiqi din elan etmiş, 
dini ayrı-seçkiliyin bütün formalarını ara- 
dan qaldırmışdır. Qeyri-müsəlmanlardan 
alınan cizyə vergisinin ləğvi üləmaların 
etirazı və müsəlman feodallarının bir his- 

səsinin silahlı müqavimətinə səbəb ol- 
muşdu. Sarayında hindlilərin dini, ədəbi və 
elmi əsərlərinin fars dilinə tərcüməsini 

təşkil etmiş, əsasən, islam, hinduizm, par- 

sizm və caynizm dini etiqad ənənələrinin 
eklektik qarışığından ibarət “dini-ilahi" 
ideologiyası altında qeyri-ortodoksal dü- 
şüncəli alim, şair, əyanları birləşdirmişdir. 
Qərbin elmi və mədəni nailiyyətlərinə ma- 
raq göstərmişdir. 
ƏKBƏR XAN (1818–47) - Əfqanıstan 
siyasi xadimi, Dost Məhəmmədin oğludur. 
İngiltərə-Əfqanıstan müharibələri dövrün- 

də (1838-42) əfqan qoşunlarının başçısı ol- 
müş, Cəlalabadın mühasirəsinə rəhbərlik 
etmişdir. Əfqan üsyançılarının pərakəndə 
qüvvələrinin birləşdirilməsində mühüm rol 
oynamışdır. İngiltərə qoşunları qovulduq- 
dan sonra Əfqanıstanın müstəqil siyasət 
yeritməsi tərəfdarı idi. 
ƏKBƏR KAZIM MUĞAN (əsl adı Ək- 
bər Cəlil oğlu Kazımbəyov) (avqust, 
1890, indiki Nax, MR. Şərur r-nunun Cə- 

lilkənd k. - 9.11.1979, İstanbul) — Azərb. 
rəssamı və maarifçisi, 1906 ildə İrəvan 
gimnaziyasını bitirmiş, 1908 ildə Kiyev un- 
tinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş, 1910. 
İl illərdə təhsilini Moskva un-tində davam 
etdirmişdir. 1911-15 illərdə Moskva Boya- 
karlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq Məktə- 
bində oxumuşdur. 1916 ildə Türkiyənin 
Ərdahan ş.-nə getmiş, uzun müddət maarif 
sahəsində fəaliyyət göstərmişdir. 1966 ildə 
İstanbula köçmüş və həyatının sonuna qə- 
dər orada yaşamışdır. 

ƏK.M. müxtəlif јапиагда 100-ə yaxın 
rəsm əsəri yaratmışdır. 1986 ildə ölümün- 
dən sonra İstanbuldakı Pamukbankın qale- 

reyasında: açılmış yaradıcılıq sərgisində 
nümayiş etdirilən süfetli kompozisiyaların 
da("Bayrama hazırlıq”, 1950: "Kənd moti: 

vir, 1963) xalq həyatı və məişəti real 
cizgilərlə, portretlərində (“Məcnun”, 1954, 

“Nəsimi”, 1961: “Avtoportret”, 1961) ob- 
razlırın mənəvi aləmi əlvan boyalarla əks 
olunmuşdur. Əsərləri şəxsi kolleksiyalarda 
və Azərb. Milli İncəsənət Muzeyində sax- 
lanilir, 

ƏKBƏRABAD – İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Miyanə şəhristanının Türk 
bölgəsinin Gərm kəndistanında, bölgə mər 

kəzindən 30 km şm. yerl 
ƏKBƏRBƏYOV Əliəkbər Allahyar oğlu 
(d.17.3.1927, Bakı) — Azərb. tibb alimi, 
rentgenoloq. Tibb e.d. (1972), prof. (1973) 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (1953) bitir- 

mişdir . 1962 ildən Ə.Əliyev ad. Azərb. 

Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun 

şüa diaqnostikası kafedrasında işləyir 
(1972-2012 illərdə kafedra müdiri). Tədq- 
iqatları qarın boşluğu orqanları şişlərinin 
rentgenoloyi diaqnostikasına həsr edilmiş- 
dir. 100-dən artıq elmi əsərin müəllifidir 

Əsəri: Рентгенодиагностика заболеваниј) 

диафрагмы. М. 1972 (İ.E.Rabkinlə birli 
ƏKBƏRKƏND- İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Horand 
bölgəsinin Yaft kəndistanında, Но- rand 
qəs.-ndən 29 km c.-ş--də yerləşir 
ƏKBƏRMƏHƏLLƏ - Azərb. Resp. Аз- 
tara r-nunun Asxanakəran ə-d.-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 26 km şm--q.-də, Vəşəru 
çayının sahilində, Peştəsər silsiləsinin ətə- 
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ƏKBƏROV 

yindədir. Əh. 213 (2015): əkinçilik və hey- 

vandarlıqla məşğuldur. 
ƏKBƏROV Akif Abbas oğlu (. 952, 
Cəbrayıl: r-nunun: Balyand k, = 12.8. 
1991, Kəlbəcər) — Azərb.-ın Milli Qəh- 

гәпап (ölümündən sonra, 8.10.1992), 

polis baş çavuşu. 
1974 ildə Beylə- 

qan r-nunun daxi- 
li işlər şöbəsində 
işləmişdir. 1991 il 
avqustun 5-də 
mülki şəxslərin 

təhlükəsizliyini tə- 
min etmək məq- 

Kəlbəcər 

r-nunun Sariyer 
yaylağına ezam olunmuşdur. Avqustun 12- 
də ermənilərin qəfil hücumu zamanı düş- 
mənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv 
edərkən həlak olmuşdur. Beyləqan r-nunda: 

dəfn edilmiş və büstü qoyulmuşdur. R-nda 
ad, küçə var. 
ƏKBƏROV Canəli Xanəli oğlu (d.10. 

30.1940, Lənkəran r-nunun Tükəvilə k.) 
Azərb. müğənnisi, xanəndə. Azərb. Resp.- 
nın xalq artisti (1992). İlk sənət müəlli- 

mi atası, xanəndə 

X.Əkbərov olmuş: 

dür. A.Zeynallı ad, 

Bakı Musiqi Mək- 

sədilə 

təbinin xanəndəlik 

şöbəsini (S.Şu 
şinski və X.Şu- 
şinskinin sinfini) 

bitirmişdir (1968), 
1963-76 illərdə 

Dövlət Fi 
oniyasının solisti olmuşdur. Geniş səs 

nuna malik olan Ə.-un repertuarına 
amlar (Orta таһиг, Arazbarı, Mani, 

Çahargah, Heyratı və s.), xalq mahnıları 
("Ay qəşəng ceyran”, "Ay dili-dili", “Uca 
dağlar" әз.) təsniflər daxildir. 1976-2006 
illərdə Azərb, Dövlət Opera və Balet Teat- 

ппип solisti olan Ə. ope: 
Salam və Məcnun, K y 
nün", "Əsli və Kərəm”, Ü.Hacıbəyli), $ 
İsmayıl ("Şah İsmayıl”, M.Maqomayev), 
Qərib ("Aşıq Qərib”, Z.Hacıbəyov), Camal 
("Gəlin qayası", Ş.Axundova) və s. par- 
tiyalarda çıxış etmişdir. Ə. musiqişünas- 
larin: Səmərqənddə keçirilən beynəlxalq 
simpoziumunun (1978, 1983) iştirakçısıdır. 

1992 ildən Azərb. Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Un-tində dərs deyir (1999 ildən 

prof:), müğam sənəti kafedrasının müdiridir 
(2000). Bir çox xarici ölkədə qastrol sə- 
fərlərində olmuşdur. Azərb. Resp-nın “Şöh- 
ref” və “Şərəf” ordenləri ilə təltif edilmişdir. 
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ƏKBƏROV Qəzənfər Qulam oğlu (4.4. 
1917, Naxçıvan qəzasının Cəhri k. — 3.8. 
1944, Belrusiya SSR, Voloyin ş.) — Sovet 
İttifaqı Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 
26.10.1944), baş 
seriant. 1940 ildə 
Naxçıvan Müəl- 
limlər İn-tunu bi- 

tirmiş və 1941 ildə 
Qoşadizə kənd 
məktəbinin müdiri 
işləmişdir. 1941 

ildə sovet ordusu- 

lisi topçuluq mək- 
təbində oxumuş və 1942 ildə Şimali Qaf- 
qaza göndərilmişdir. Ukraynanın, Belorusi- 
yanın azad edilməsində, 1944 ilin av- 

qustunda Voloyin ş. ətrafında almanlara 
qarşı vuruşmada fərqlənmiş və qəhrəman- 
casına həlak olmuşdur. Qırmızı Ulduz 

ordeni və medallarla təltif edilmişdir. Cəhri 

k.-ndə Ə.-a abidə qoyulmuşdur. Adına 
çə, məktəb var. 

leyman oğlu (10.2. 
1930, Em. SSR, Vedi r-nunun Goravan k. 
12.8.2006, Bakı) — Azərb. riyaziyyatçı: 

losofu, fəlsəfə e.d. (1972), prof: (1977). 
Kirovabad Pedaqoyi İn-tunu (indiki Gəncə 
Dövlət Un-tini) bitirmişdir (1953). 1963 il- 
dən Azəb. Dövlət Un-tində (indiki BDU) 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 100-dən 
çox məqalənin, o cümlədən 3 monoqra- 
fiyanın, bir neçə d: itinin müəllifidir. 
Tədqiqatları riyaziyyatın fəlsəfi əsaslarına 
həsr olunmuşdur. Elmi kadrların hazırlama- 
sinda xidməti var, 

Əsərləri: Riyaziyyat və fəlsəfə, B., 1971: Фи- 
лософеҝис проблемы математики. B., 1992. 
ƏKBƏROV Mirhəsən Müseyib oğlu (18, 

3.1941, Lerik r-nunun Şingədulan k. - 

4.3.2005, Bakı) — Azərb. fiziki, fizika-riya- 

ziyyat e.d. (1989). Azərb. Dövlət Pedaqoyi 
İn-tunu (indiki ADPU) bitirmişdir (1964), 

1965 ildə Azərb. SSR EA Fizika İn-tunda 
б tə başlamışdır. 1977 ildən radiasiya 

tları bölməsində çalışmış, 1989 il- 
dən Radiasiya Problemləri İn-tunda labora- 

toriya müdiri olmuşdur. Tədqiqatları ter- 
moçeviriçilər üçün perspektiv yarımke- 
çirici material və strukturların öyrənilmə- 
sinə aiddir. 100-ə qədər elmi əsərin müəl- 
lifidir. 
ƏKBƏROV Oqtay Hümmət oğlu (d.10. 
10.1939, Salyan r-nunun Yuxarı Xələç k,) 
– Azərb, kimyaçısı, kimya e.d, (1988), 
prof, (1989). Azərb. Dövlət Un-tini (indiki 
BDU) bitirmişdir (1962). Həmin un-tdə 
assistent (1965-67), baş müəllim (1967– 

69), dosent (1969-89) vəzifələrində çalış- 

miş, 1994 ildən kafedra müdiridir, 
tədqiqatları çoxnüvəli aromatik 
rogenlərin alkilləşməsi, al 
siyalarının, allil monomerlərinin 
kompleksəmələgətiricilərin iştirakı ilə 
homo- və birgəpolimerləşməsinin nəzəri 

əsələlərinin öyrənilməsinə və praktiki 
istifadəsinə həsr edilmişdir. 200-dən çox 
elmi əsərin, o cümlədən bir neçə dərslik yə 
dərs vəsaitinin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlamasında xidməti var. 
ƏKBƏROV Rövşən Telman oğlu (4.4.6, 

1965, Bakı) — Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı 
(5.10.1994), gen.-leytenant (2002). 1982 

ildə C.Naxçıvanski ad. Hərbi məktəbi 
bitirdikdən sonra 
Kiyev Ali Ümum- 
qoşun Komandir- 

ləri Məktəbinə da- 
xil olmuşdur. 1986 

ildə təyinatla Za- 

qafqaziya hərbi 
dairəsi komandan- 
lığının sərənca- 
mına göndərilmiş, 
1989 ildə bölük 

komandiri təyin edilmişdir. 1993-95 illərdə 
Qarabağ uğrunda döyüşlərdə, 1995 ilin 
mart hadisələri zamanı silahlı dəstənin zə- 
rərsizləşdirilməsində fəallıq göstərmişdir. 

2011 ildən korpus komandiridir. İki dəfə 
“Azərbaycan Bayrağı” (1993: 1995), 3-cü 
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” (2011) or- 
denlərinə layiq görülmüşdür. 
ƏKBƏROV Surxay Cabbar oğlu (d.8.2. 
1954, Erm. SSR, Masis r-nunun Zəhmət 

Ҝ.) – mexanika sahəsində Azərb. alimi, 
texnika e.d. (1988), prof: (1993), AMEA- 
nın m. üzvü (2001). 

Azərb. Dövlət Un- 
tini bitirmişdir 
(1976). 1976-93 

illərdə Azərb. SSR 
EA-nın Riyaziyyat 
ə Mexanika İn- 

tunda işləmişdir. 
1993 ildən Yıldız 
Teknik Un-tində 
(Türkiyə) çalışır. 

Tədqiqatları əyri struktura malik kompo- 
zisiya materialları mexanikasına, qeyri: 
bircins kəsilməz mühitlərin statikası, di- 
namikası və dözümlülüyünə aiddir. 120- 
dən çox elmi əsərin, o cümlədən bir müno- 

qrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların ha- 
zırlanmasında xidməti var. 

Əsəri: Mechanics of curved composites. Kla- 
vver Akademic Publishery, 2006, 

ƏKƏR - orta əsrlərdə bir sıra Yaxın Şərq 
ölkəsində, həmçinin Azərb.-da mülkədar 

“ƏKİNÇİ” — — —— — —— ————————— 

malikanələrində və dövlət torpaqlarında ya- ın ) erməniləşdiril- din təhsili ideyasını təbliğ edən ilk Azərb. 
şayıb torpağı icarəyə götürən kəndli. Bəzən mişdir. qəzetidir. Aqrotexnika və zootexnikaya 

və müzari terminlərinin sinonimi д dair məsləhət xarakterli elmi-kütləvi mə- 
kimi də işlənirdi. Ə.-lər kənd icması ilə əla- Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 ildən Qara- qalələr dərc edən qazet hələ o dövrdə əməyi 
qəni itirərək tamamilə feodalın təhkimlisi- kilsə, 2.3.1940 ildən Sisyan r-nu) azərb.- yüngülləşdirmək, məhsuldarlığı artırmaq 
nə çevrilirdilər. Hülakular dövründə Ə..lər ların yaşadığı kənd. 20 əsrin əvvəllərində üçün k-.-nda maşınların tətbiqini zəruri 
illik məhsulun yarısını alırdılar. “Ə.” termi- xaraba qalmışdır. saymışdır. “Ə.”-nin Azərb.-dan kənarda да. 

ni 18-19 əsrlərdə Azərb.-da yalnız Lənkə- ƏKƏRLİ, Həkirli - Yelizavetpol (Gən- (Gürcüstan, Dağıstan, Özbəkistan və s.) 
şan xanlığında işlənirdi. Ə--lər rəncbərlərlə сә) qub.-nin Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 oxucuları olmuşdur. Mürtəce qüvvələrin 
eyni hüquqda sayılırdılar. Çox zaman əmək ildən Gorus r-nu) azərb.-ların yaşadığı aramsız hücumlarını məruz qalan qəzetin 
alətlərini hazırlamaq da onların üzərinə dü- kənd. 1918 ildə erməni-daşnak hücumları. nəşri 1877 il sentyabrın 29-da (56 Ne-dən 
şürdü. Ə. lərin işinə nəzarət edən xüsusi na- 
zirlər var idi. 
ƏKƏRƏK - İrəvan xanlığının Kamibasar 
mahalında (9.9.1930 ildən Aştarak r-nu), 
Kasax (Abaran) və Amberd çayı sahillərin- 

də azərb.-ların yaşadığı kənd. İrəvan xanlı- 
ğının Rusiya tərəfindən işğalından sonra 
buraya İrandan ermənilər də gətirilmişdir. 
1918 ildə erməni təcavüzünə məruz qalan 
kəndin azərb. əhalisi qovulmuş və Türkiyə- 
nin Van, Qavaş, Bitlis vil.-lərindən köçü- 
rülüb gətirilmiş ermənilər yerləşdirilmişdir. 
Bölgədə sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra geri qayıdan qaçqın əhali 1948-53 il- 
lərdə Azərb.-a deportasiya olunmuşdur. 
ƏKƏRƏK - İrəvan xanlığı Karnibasar 
mahalının dağlıq hissəsində, Ellər r-nu əra- 
zisində (9.9.1930 ildən Kotayk, 12.10.1961 

ildən Abovyan r-nu), Gərni çayının sahilin- 
də azərb--ların yaşadığı kənd. 1918 ildə er- 
məni daşnakları tərəfindən kənd dağıdıl- 

mış, əhalisinin bir hissəsi qətlə yetirilmiş, 
sağ qalanlar Arazın o tayına – Türkiyə əra- 
zisinə pənah aparmışlar. О vaxtdan kənd 
xaraba qalmışdır. 
ƏKƏRƏK - Yelizavetpol (Gəncə) qub.- 
nın Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 ildən 
Qafan r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 
əsrdə İrəvan xanlığı Rusiya tərəfindən 
işğal edildikdən sonra buraya İrandan, 
Türkiyədən ermənilər köçürülmüş, kəndin 
azərb. əhalisi tədricən sıxışdırılıb çıxarıl- 
mışdır, 
ƏKƏRƏK - Tiflis qub. Borçalı qəzasının 
Loru nahiyəsində (9.9.1930 ildən Stepana- 
van r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsr- 

də İrəvan xanlığı Rusiya tərəfindən işğal 
edildikdən sonra azərb.-lar qovulmuş və 
kənddə İrandan, Türkiyədən gətirilən ermə- 
nilər yerləşdirilmişdir. 
ƏKƏRƏK, Xaraba Əkərək - İrəvan 
xanlığının Talin mahalında (9.9.1930 ildən 
Talinr-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 
ildə kənd erməni təcavüzünə məruz qalmış, 
əhalisi qovulmuşdur. 1920 ildə buraya Tür- 

kiyənin Sasun və Taron vil.-lərindən köçü- 
rülən ermənilər yerləşdirilmişdir: bölgədə 
sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra geri 
qayıdan qaçqın əhali az sonra sıxışdırılıb 

na məruz qalmiş, dağıdılmış və əhalisi qo- 
vulmuşdur, 
ƏKİN - bax Səpin. 
ƏKİN APARATI - kit maşınlarında tərə- 
vəz bitkilərinin şitillərini, ağac tinglərini, 
tütün, kartof, yaxud şəkər çuğundurunu 
cərgə ilə əkmək üçün işlək orqan. Qurulu- 
şuna görə zəncirli, diskli, qaşıqlı-diskli və 
iynəli Ə.a--ları olur, 
ƏKİN QƏRƏNFİLİ - bax Qaraçörək- 
ои. 
ƏKİNABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Bos- 

tanabad bölgəsinin Mehranrud kəndista- 
nında, Bostanabad qəs.-ndən 13 km şm.-q.- 
də yerləşir. 

“ƏKİNÇİ” – Azərb.-da ilk milli qəzet. 
1875-77 illərdə Bakıda (iki həftədən bir) 

nəşr edilmişdir. İlk nömrəsi 1875 il iyulun 
22-də çıxmışdır. Cəmi 56 nömrə (1875 
ildə-12, 1876 ildə – 24, 1877 ildə – 20) bu- 
raxılmışdır. Qazetin 1877 il nəşrinə kiçik 
formatlı beş əlavə nüsxə də çıxmışdır (Ne1, 

6, 7, 13, 15). Azərb.-da dövri mətbuatın 

başlanğıcı sayılan “Ə.”-nin banisi, redakto- 
ru, naşiri, korrektoru və bəzən də mürəttibi 

Həsən bəy Zərdabi olmuşdur. “Ə.”-də 5 şö- 
bə: “Daxiliyyə”, “Əkin və ziraət xəbərləri” 
(sonralar “Əfalı-əhli-dəhat”), “Elm xəbər- 
ləri”, “Təzə xəbərlər”, “Məktubat” (6-ci 
nömrəsindən sonra) fəaliyyət göstərmişdir. 
“Ә.”-дә 1200-ə qədər məqalə, məktub, kor- 
respondensiya, xəbər, felyeton, şeir, redak- 
siya qeydi və s. verilmişdir. Maarifçi de- 
mokratik ideyaların carçısı və tribunası 
olan “Ə.”-nin ətrafında toplanmış mütərəq- 
qi ziyalılar – M.F.Axundzadə, onun da- 

vamçıları S.Ə.Şirvani, N.Vəzirov, Ə.Go- 

rani (Adigözəlov), Əhsənül-Qəvaid, Ələk- 
bər Heydəri, Məhbus Dərbəndi və b. 
mürtəce və mühafizəkar qüvvələr, cəhalət 
və gerilik, köhnəlmiş adət-ənənələr, çarizm 
və yerli feodal istismarı: əleyhinə, elm, 
maarif və mədəniyyətin tərəqqisi uğrunda 
ardıcıl mübarizə aparmışlar. “Ə.”-nin 
Azərb. maarifçi realist ədəbiyyatı və incə- 
sənətinin inkişafında da mühüm xidmətləri 

olmuşdur. Qəzetin dili xalq dilinə yaxın, 
sadə və səlis idi. “Ə.” qadın azadlığı və qa- 

sonra) dayandırıldı. “Ə.” Azərb: ictimai, 
elmi və ədəbi-bədii fikir tarixində, 19 əsrin 
sonu — 20 əsrin əvvəlində milli azadlıq ide- 
yalarının formalaşmasında, Azərb, Xalq 
Cümhuriyyəti liderlərinin və ideoloqlarının 
nəzəri görüşlərinin əsasını təşkil edən azər- 
baycançılıq ideologiyasının təşəkkülündə 
və inkişafında mühüm rol oynamışdır. 
“Ə.” özündən sonra bir sıra milli mətbu 
orqanın ("Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəşkül” 
və 5.) nəşrinə təkan vermişdri. Azərb.-da 
"Ə."-nin tam mətni kitab halında bir neçə 

dəfə (ərəb qrafikası ilə) nəşr edilmişdir. 

“ƏKİNÇİ” – Azərb.-da sol eserlər partiya- 
sı. Rusiyada Fevral inqilabından (1917) 
sonra təsis edilmiş sol eserlər partiyasının 
müsəlman bölməsi 1918 ilin martından 

eserlər partiyasının “Ə,” müsəlman təşkilatı 

kimi fəaliyyət göstərirdi. Təşkilatın sədri 
Bakı Xalq Komissarları Sovetinin torpaq 
komissarı Mir Həsən Vəzirov idi. “Ə.”-nin 

eyniadlı qəzeti dərc olunurdu. Partiya par- 
İamentdə inqilabi sosializm mövqeyində 
dururdu. Rusiyanın sol eserlərindən fərqli 
olaraq, milli məsələdə AXC-nin müstəqil- 
liyinin tam tanınmasını istəyirdi. К.Ахин: 
dov, Ə.Əhmədov, R.Hüseynov, E.Xan- 

budaqov, Ə.Bayramov və b. "Ə."-nin fəal 
üzyləri idilər. Partiyanın sonralar kom- 
munistlərə qoşulması da sol eserləri rep- 
ressiyalardan qurtara bilmədi. Aprel iş- 
ğalından (1920) sonra onun üzvlərinin bir 

“Əkinçi” qəzetinin saylarından 
birinin ön səhifəsi. 1875-77. 

"Ara Ји дә məx, 
Дак әсал Az әләт vo və da sə Јам 

ак асан ин ис? 
papuri: 



ƏKİNÇİLİK 

hissəsi güllələndi, digər qismi isə mühacirət tarixi çox qədimdir və təqr. Daş dövrünün 

etməyə məcbur oldu. ortalarından başlayır, O vaxtlar insanlar 
ƏKİNÇİLİK – 1) Клип bitkilərin be- torpağı ən sadə əmək alətləri və primitiv 
cərilməsi ilə məşğul olan ən mühüm sa- üsullarla becərirdilər. Neolit dövründə əhali 
hələrindən biri: insanın təsərrüfat fəaliy- köçəri həyat tərzindən oturaq həyat tərzinə 
yətinin ən qədim növüdür. keçmiş və Ə.-lə məşğul olmağa başla- 

Ekstensiv və intensiv Ə. növləri ayırd mışdır. Kültəpə, Mingəçevir, Şomutəpə, 
edilir. Ekstensiv Ə.-də bitki məhsullarının Töyrətəpə və Babadərviş yaşayış məs- 
istehsalı torpağın təbii münbitliyindən isti- kənlərində Ə.-in inkişafını göstərən çoxlu 
fadə etmək və becərilən ərazilərin genişlən- əmək aləti — sümük və ağac dəstəkli daş 
dirilməsi, intensiv Ə. – əkin sahəsini ge- oraqlar, toxalar, dənəzən, dənüyüdən daş- 

nişləndirmədən, əlavə əmək və vəsait (me- lar, həmçinin bitki qalıqları tapılmışdır. 
xanikləşdirmə, meliorasiya, gübrə veril- Alimlərin apardıqları arxeoloyi qazıntılar. 
məsi, aqrotexnika səviyyəsinin yüksəl- sübut edir ki, təqr. е.ә. 3-cü minillikdə 
dilməsi və s.) sərf etmək vasitəsilə həyata Azərb.-da bütün işlərin əllə görüldüyü toxa 
keçirilir. Ə.-də torpaq və bitki əsas istehsal (kətmən) Ə.-yi inkişaf etmişdi. Həmin 
vasitəsidir: istehsal prosesinə iqlim və hava dövrlərdə buğda, arpa və az miqdarda darı 
şəraiti güclü təsir göstərir. Yerli təbil şə- becərilirdi. Tunc dövründə (e.ə. 4-3-cü mi- 
гани və becərilən k.t. bitkilərinin növ və nillikdə) tədricən toxa Ə--yi xış (cüt) Ə.-yi 
sortlarının bioloyi xüsusiyyətlərindəki zona ilə əvəz edildi. Е.ә. 2-ci minilliyin sonları 
fərqləri Ə. sistemində, aqrotexniki qayda- və 1-ci minilliyin əvvəllərində Azərb.-da 
lara və istehsalın mövsümiliyində müxtə- dəmirin geniş istehsalı və süni suvarma 
lifliyə səbəb olur. Azərb.-da təbii şəraitdən arxlarının çəkilməsi nəticəsində Ə.-lə daha 

asılı olaraq, suvarılan, dəmyə və dağ Ə.-yi genişrərazilərdə məşğul olunmağa başlanıl- 
növləri vardır. SuvarılanƏ.ki, bitkilə- di, Sonralar orta əsrlərdə Ə, bir qədər дә 
rinin suvarılmadan becərilməsinin qeyri- təkmilləşdirildi: xışla (cüt) yanaşı, kotan- 
mümkün olduğu səhra, yarımsəhra və digər dan da istifadə olunurdu, Bu dövrdə ilk 
quraq r-nlarda tətbiq edilir, bu Ə. növü dəfə texniki bitkilər (boyaqkökü, kətan, 
əkinlərin yüksək intensivlik səviyyəsi və kəndir, xüsusilə zəfəran və pambıq) becə- 
əsas bitkinin (məs., pambığın) əkilməsinə rilirdi. 19 əsrin 1-ci yarısında Şirvan, Qa- 

üstünlük verilməsi ilə səciyyələnir, dəm- rabağ, Şəki, Qazax bölgələrindəƏ. intensiv 
yə Ə, suvarılan Ə, zonalarında olan suva- inkişaf mərhələsində idi, 19 əsrin ikinci ya- 
rılmayan torpaq sahəsində təbii yaz və rısinda Ə.-də taxılçılıq əsas yer tuturdu. 20 
payız-qış yağıntılarında istifadə olunmaqla əsrin 1-ci yarısında k-z və s-zlar yaradıldı, 
həyata keçirilir. О а ğ Ə.-yi nisbətən mün- kit.-nda texnikanın tətbiqi ilə əlaqədar əkin 
bit torpaqlı yastı dağ yamaclarında aparılır, sahələrinin strukturu dəyişdi, məhsuldarlıq 
bu zaman yerli şəraitə yaxşı uyğunlaşmış artmağa başladı. 
bitki və sortlar seçilməklə, yamacların qu- Azərb.-da Ə. 1970-ci illərin sonundan 

xüsusilə sürətlə inkişaf etmişdir. Torpağın 
münbitliyini artırmaq yolu ilə Ки, bitki- 
lərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi, is- 
tehsalda qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi, 
mineral və üzvi gübrələrdən səmərəli is- 
tifadə, torpaqların meliorasiyasının geniş- 
ləndirməsi, eroziyaya qarşı tədbirlərin gö- 

rülməsi, toxumçuluğun yaxşılaşdırilması, 
daha məhsuldar sortların əkməsi, bitkilərin 
xəstəliklərdən və zərərvericilərdən qorun- 
masına dair tədbirlər sisteminin həyata 
keçirməsi, məhsul itkisinin aradan qal- 
dirilması, əkin sahələrinin strukturunun 
yaxşılaşdırılması, növbəli əkindən düzgün 
istifadə və s. sayəsində 80-ci illərdə kit. 
məhsulları istehsalının ortaillik həcmi əv- 
vəlki illərlə müqayisədə 18-2193 artdı. 
Azərb. müstəqillik əldə etdikdən (1991) 
sonra ilk dövrlərə k:.-nda müəyyən tənəz- 
zül olsa da, tezliklə aqrar: bölmə ölkə 

iqtisadiyyatının stratefi sahəsi elan edildi, 
radikal tədbirlər görülməyə başlandı, 

nuluşu, temp-r inversiyası və s. nəzərə alı- 
araq, torpaqların. eroziyasının qarşısını 

almağa yönəldilən terraslaşdırma və aqro- 
texniki tədbirlər tətbiq edilir. 

Tarixi məlumat. Ə.-in mənbəyi ixti- 
saslaşdırılmış yığıcılıq olmuşdur. Proto- 
əkinçiliyə dair bilik və üsullar (süni yan- 
dirilmalar, quraq yerlərin su ilə təminatı, 
toxum, kökyumrusu və zoğların yerinin 
dəyişdirilməsi: alaqetmə və yabanı bitkilərə 
qulluq: ehtiyatların saxlanması və konserv- 
ləşdirilməsi), Ə.-lə, məhsulun emalı və 
axlanması ilə əlaqədar ixtisaslaçdırılmış 
əmək alətləri və texniki vasitələr (oraq, 
hət stə, əl dəyirmanı, sürtgəclər, daş, 
yaxud saxsı qablar, çalalar vəya anbarlar) 
də yığıcılıq çərçivəsində meydana gəl- 
mişdir. 

Ə--yə keçid, adətən, təsərrüfat böh- 
ranını (ekoloyi, demoqrafik, iqtisadi və s.) 
aradan qaldırmaq üçün insan tərəfindən 
görülən tədbir olmuşdur. Azərb.-da Ə.-in 
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“2008-2015-ci il 
publikasında əhalinin ərzaq 
etibarlı təminatına dair Dövl 
mi”nda təsbit: edilən tədbiri 
əsasən bitkiçilik və heyvandarlıq 
rinin inkişaf etdirilməsi, torpaq у 
istifadənin səmərəliliyinin али 
nəzərdə tutulmuşdu. Bu 
keçirilməsi nəticəsində ölkənin m 
bölgələrində fermer təsərrüfatları, 
və heyvandarlıq sahələri intensi) 
etdi. КА.-пип, o cümlədən Ә.-һ 
müsbət təsir göstərən bir sıra digər qanunlar 
da qəbul edilmişdir. m 

Dünyada əkin yerl: 

min. /a təşkil edir (2011: FAO), Onun çox 
hissəsi ABŞ — 168,1 min. la, Hindistar 
189,1, Çin – 123,8, Rusiya — 
ziliya – 80.0, Avstrali 
519) Ukrayna-— 34,7, Nigeriya – 41.2, 
gentinanın – 39.7 payına düşür. Dünyada 
adambaşına düşən əkin sahəsi orta hesabla 
0.22 ha təşkil edir, Avstraliya (2.41), Qaza. 
xıstan (1,46), Kanada (1:45), Nigeriya 
(121), Rusiya (0,86), Argentina (0,73), 
Ukrayna (0,67), ABŞ (0,59), Belarus (0,59) 

və Sudan (0,51) yüksək göstəriciyə ma- 
likdir. 

Azərb. Resp. ərazisinin 4772,9 min ha: 
(5596-1) k.t.-na yararlıdır. Onun 2532,9 min 
ha (181:6 min Ла işğal altındadır) əkin ye- 
ridir (2016). Adambaşına düşən əkin sahə- 
si 0,252 Ла (2016) təşkil edir, Bir çox 
bitkilərin (pambıq, tütün, qarğıdalı və s.) 
əkin sahələrinin genişləndirilməsi və тпәһ- 
suldarlığın yüksəldilməsi resp. Ə.-inin baş- 
са vəzifəsidir. Ə.-in inkişafı ilk növbədə: 
uğurlu seleksiya və toxumçuluq tədbirləri 
ilə bağlıdır. Əhalinin ərzaq məhsullarına: 
artan tələbatını nəzərə alaraq, yeni məh: 
suldar bitki sortlarının yaradılması və on- 
ların geniş sahələrdə əkilib becərilməsi 
üçün elmi tədqiqat in-tlarında və təcrübə: 
st.-larında müvafiq işlər aparılması zəruri 
həyat tələbatıdır. 

2)K.t tomaqlarının səmərəli istifadəsi, 
yüksək və stabil k.t. məhsullarının alınmsı 
üsullarını öyrənən aqronomiya bölməsi, 
Ümumi Ə--yə (bilavasitə Ə., kt. bitki- 
lərinin becərilməsinin və torpağın mün- 
bitliyinin yüksəldilməsinin ümumi, yaxud 
baza üsullarını, məhsulun azalmasına səbəb 
olan mənfi amillərin aradan qaldırılması 
metodlarını vəs. öyrənir) və xüsusi Ә.- 
yə (bitkiçilik, ayn-ayrı k.t. bitkilərinin be- 
cərilməsi texnologiyalarını işləyib hazırla- 
yır) аупијг, 

ƏKİNÇİLİK İNSTİTUTU, Azərbay- 
can Elmi Tədqiqat Əkinçilik 
İnstitutu - Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi. 

in sahəsi 1713,5- 

Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar лы ba- 
zasında yenidən təşkil olunmuşdur. Ə.İ.-n- 
da 4 şöbə, 5 laboratoriya və 1 kafedra, 4 
ölgə təcrübə st., 2 dayaq məntəqəsi, | təc- 
rübə-sınaq st., 2 yardımçı təcrübə təsər- 

rüfatı fəaliyyət göstərir. Tədqiqatları dənli, 
dənli-paxlalı, yem və tütün bitkiləri ge- 
nofondunun öyrənilməsi, bitkilərin abio- 
ikvə biotik stress amillərə davamlılığının 
artırılması, məhsuldarlığının və keyfiy- 
yətinin yüksəldilməsi, otlaq və biçənək- 
lərin yaxşılaşdırılması və effektiv istifa- 
dəsi, yemlərin hazırlanması və zootexniki 
qiymətləndirilməsi, torpaq və su ehtiyat- 
larından səmərəli istifadə ilə bağlıdır, bərk 
və yumşaq buğda, arpa, qarğıdalı və s. 
dənli bitkilərlərin becərilməsi texnolo- 
giyaları, əkin dövriyyəsi, gübrələmə sis- 
temi işlənib hazırlanır. 

İn-tda fundamental tədqiqatlar aparılır, 
“İdeal” buğda modelinin testləri hazırlan- 
mışdır. Çörəkbişirmədə yüksək keyfiyyət 
markeri sayılan qliadinin blok kom- po- 
nentləri müəyyənləşdirilmiş, bu marker- 
lərin daşıyıcısı olan yumşaq buğda sort- 
larının təsnifatı verilmi: 

Azərb.-da bölgələr üzrə yayılmış sarı 
pas patogeninin ilk dəfə populyasiya tərki- 
bi öyrənilmiş, ona qarşı effektiv genlər və 
donorlar müəyyənləşdirilmişdir, İn-tun böl- 
gələrdəki təcrübə təsərrüfatları toxumçuluq 
sahəsində fəaliyyət göstərir (dövlət toxum- 
çuluq təsərrüfatları üçün). 

Yeni sortların alınmasında tədqiqatlar 
aparılır, dənli, dənli-paxlalı, yem və tütün 
bitkisinin 82 sortu r-nlaşdırılmış, Dövlət 
reyestrinə daxil edilmiş və patentləşdiril- 
mişdir. İn-tun mandatına və Dövlət reyes- 
trinə daxil olan sortların 6596-ə qədərinin 
patent sahibi Ə.İ.-dur. İxtira və səmərələş- 
dirici tədbirlərə görə in-t 21 müəlliflik 
şəhadətnaməsi və 9 vəsiqə almışdır. İn-tun 
elmi ənənələrinin formalaşmasında akad.- 
lər CƏlƏliyev və M.H.Abutalıbov, АМЕА- 
nın m. üzvləri İ.S.Səfərov və K.Ə.Ələk- 
bəroy, Rusiya EA-nın m.üzvü V.N.Qro- 
maçevski, S.F.Hüseynov, Z.R. Möv- sümov, 
Ə.C.Musayev və b. alimlərin böyük xid- 
məti olmuşdur. 
ƏKİNÇİLİK KULTLARI - bax Aqrar 
kultlar, 

ƏKİNÇİ 
bitliyini artırmaq, ondan səmərəli istifadə 
etmək məqsədilə yerli təbii-iqtisadi və 
paq-iqlim şəraitinə uyğun olan (ехпо) 
meliorativ təşkilati tədbirlər kompleksi, 
İnkişaf dərəcəsinə görə 4 qrupa bölünür: 
primitiv (ibtidai), ekstensiv, keçid, inten- 
siv. 

Primitiv Ə.s--ndə yalnız torpağın 
təbii münbitliyindən istifadə edilirdi və 
əkinçiliyin ilk dövrləri üçün səciyyəvi idi. 
Meşəətrafi yerlərdə meşələri qırıb yan- 
dirmaqla, düzən yerlərdə isə “köçəri əkin- 
çilik" yolu ilə yeni xam torpaqlardan 
yararlanmaqla əkin sahələrindən primitiv 
üsullarla istifadə olunurdu, Nəticədə meşə 
sahələri kəskin azaldığından heyvandarlı- 
ğın: inkişafında ləngimələr baş verdi. 
Həmçinin meşə altından çıxan to: 

2-3 ildən sonra az məhsul verdiyi 
əkinçi yenidən meşələri qırıb təzə torpaq 

sahələri əldə edirdi. Sonralar isə torpaq 
üzərində xüsusi mülkiyyətin yaranması 
qismən də olsa meşələrin qırılmasının 
qarşısını aldı və tədricən boş torpaqlar 
qalmadığı üçün kəndlilər buraxılmış əv- 
vəlki torpaqlara qayıdırdılar. Beləliklə, 
xam becərmə sistemi, yəni torpağın uzun 
müddət dincə qoyulması, onun nisbətən 
qısa müddətə dincə qoyulması sistemi ilə 
əvəzlənirdi. Ə.s, cəmiyyətin inkişafı ilə 

uyğunlaşmadığı üçün öz yerini yeni eks- 

tensiv əkinçiliyə verdi. 
Ekstensiv Əs. əkinçiliyin sonrakı 

mədəni inkişaf və təkmilləşmə mərhələsi 
olmuşdur. Xam torpaq sahələrinin qıtlığı, 
əkinə yararlı torpaqların azalması, əmtəəlik 
toxum məhsuluna tələbatın artması kəndli- 
ləri herik yerləri daha intensiv əkməyə 
məcbur edirdi. Torpaqların bir neçə illiyə 
dincə qoyulmasının mümkünsüzlüyü nə- 
ticəsində ibtidai əkinçilik yeni herik-taxıl- 
çılıq əkinçiliyi ilə əvəzlənirdi. Kəndlilər 
bitkilərin yerini dəyişməklə, torpaqları 
münbitləşdirərək əkib-becərməyi bacarır- 
dilar. Belə Ə.s.-nin tətbiq edildiyi ilk dövr- 
lərdə heyvandarlığın yem bazası, əsasən, 
təbii otlaqlar və biçənəklər hesabına yaradı- 
lirdi, lakin inkişafda olan heyvandarlıq 

çiliyi ilə əvəz olundu. Taxıl sahələrinə üzvi 
gübrə verilərək, optimal becərmə tədbirləri 
görüldü. Torpağı qidalı maddələrlə təmin 
etmək məqsədilə siderasiya sistemi tətbiq 
olunmaqla münbitlik yaradıldı. Aqrono- 
miyanın sonrskı inkişafı növbəli əkin sis- 
temində ottarlalı əkin sisteminin yaran- 
masına və məhsuldarlığın yüksəlməsinə sə- 
bəb oldu, 

İntensiv Əs. 18 əsrin ortalarından 
Qərbi Avropa ölkələrində toxumdəyişmə 
sistemi kimi yarandı. Artıq ölkələr bir-biri 
ilə seleksiya yolu ilə yaradılmış yeni məh- 
suldar bitki sortlarının toxumlarını müba- 
dilə etməklə geniş sahələri əkib-becərir- 
dilər, İlkin toxumçuluq təsərrüfatları ya- 
randı. Sırf toxumçuluq təsərrüfatları kit, 

məhsulları istehsal edən texniki və yem 
bitkiləri becərən təsərrüfatlarla əvəz olun- 
ди. Bu, az vəsaitlə bol məhsul əldə etməyə 
imkan verirdi. İntensiv Ə.s.-ndə əkin döv- 
riyyəsinin təşkili, torpağın becərilmə və 
gübrələmə sistemi, alaqlara, xəstəlik və 
zərərvericilərə qarşı mübarizə, toxumçu- 
İuğun təşkili, meliorasiya və s. tətbiq edilir. 
Bu tədbirlər bütün təbii-iqtisadi zonalar 
üçün eyni olmadığından hər bir konkret 
şərait üçün xüsusi tədbirlər sistemi tələb 
olunur, 
ƏKİZLƏR - insanın vəadətən bir bala do- 
an dişi məməlilərin eyni vaxtda doğulmuş 
iki və ya daha artıq nəsli. Biryumurla və 
müxtəlifyumurta Ə.-i ola bilər. Biryumurta 
və ya mönoziqota Ə.-i bir mayalanmış 

yumurta-hüceyrədən formalaşır. Ziqota 

inkişafının erkən mərhələlərində (bölünmə 
mərhələsində) təsadüfən bir neçə embrion 
əmələ gətirir, bunlar genetik olaraq həmişə 
eyni cinsdən olur və bir-birinə çox oxşayır, 
Biryumurta Ə.-i bəzən tam ayrılmır və 
bitişik halda Siam Ə.-i kimi (çox vaxt an- 
caq başlar və ayaqlar ayrılmış olur) do- 
ğulurlar. Ayrı-ayrı hallarda Ə, bədən küt- 
lələrinə və inkişaf dərəcələrinə görə bir-bi- 
rindən fərqlənirlər: biri tam normal, digəri 
isə birinciyə parazit kimi bitişmiş, yalnız 
qismən inkişaf etmiş olur. Müxtəlifyumurta 
və ya heteroziqota Ə.-i eyni vaxtda yetiş- 
miş və mayalanmış bir neçə yumurta-hü- 
ceyrədən törəyir, onlardan hər biri müstəqil 
orqanizm şəklində inkişaf edir, ge- notipə 
görə müxtəlif olur və bir-birinə adi qardaş 
və bacıdan artıq oxşamırlar, həm eynicinsli, 

həm də ayrıcinsli (5096 hallarda) ola bi- 
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ƏKİZLƏR 

lirlər. Eyni vaxtda yetişən yumurta-hü- 
ceyrələmin sayı hormonlarla tənzimlənir, 
Кис heyvanlarındı. bu sayın iradi idarə 
olunmasının mühüm təsərrüfat əhəmiyyəti 
var, 

kil edir. Ə..in mütləq əksəriyy: 

hall 

Məs,, 1971 ildə Çilinin Sanı 

doğmuşdur: 16 ikiəm, 7 üçəm və 4 dördəm. 
Mülayim iqlimli ölkələrdə Ə.--in doğulması 
tezliyi istüqlimli ölkələrə nisbətən yük- 
səkdir 

Biryumurta və müxtəlifyumurta Ə.-in- 
də əlamətlərin dəyişkənlik. səbəblərinin 
müəyyən edilməsi orqanizmin əlamətlə- 
rinin formalaşmasında genlərin (irsi in- 
formasiyanın) və mühit amillərinin rolu- 
nın aydınlaşdırılmasına imkan verən əkiz- 
liyin öyrənilməsi üsulunun əsasında durur. 
Məs, bu üsulun köməyilə müəyyən olun- 
muşdur ki, Daun sindromu, alkoqolizm, 
ateroskleroz, əsasən, irsiyyə 
cəlik 
qədar meydana çıxır. Biologiyanın Ə.-i öy- 
гәпәп bölməsi gemellologiya (lat. gemellus 

başlıca olaraq mühitin təsirilə əla- 

qoşa 5... /ogiya) adlanır. 
ƏKİZLƏR (lat. Gemini) – Zodiak bürcü: 
ən parlaq ulduzları Polluks (8), Kastor (a) 
və Alhena (у) müvafiq olaraq 1,1: 1,6 və 
19 vizual ulduz ölçülüdür. Azərb.-da pa- 
yızda, qışda və yazın əvvəllərində görünür 
(bax Ulduz xəritəsi) 

“ә mə 
irabaçı 

Mebsuta 4, 
.- с 

ğ Ӧлоп 

Təlbuynuz 
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İnsanda Ə.-in doğulması 0,5-1,599 toş- 
dəm olur 

(hər 80-85 doğuşa bir ikiəm düşür), üçəm- 
lər ikiəmdən 100 dəfə az, dördəmlər üçəm- 
dən 100 dəfə az, beşəmlər isə çox nadir 

da (10 mİn. doğuşdan 5 hadisə) do- 
ğulur, Statistik məlumatlarda hətta 6, 7 və 8. 

əkiz uşaq doğulması da qeydə alınməçdır. 
(о ş.-nin sa- 

kini 26 yaşlı Qarseliya Kalderon Avilla 7, 
1977 ildə 31 yaşlı yunanıstanlı qadın 8 əkiz 
uşaq doğmuşdur. İnsanda bitün Ə. arasında 
biryumurta Ə.-inin doğulması 2596 təşkil 
edir, Bir dəfə əkiz doğan qadın təkrar belə 
doğuşa meyilli ola bilər. Məs., 18 əsrin 
sonlarında bir rus kəndli qadını 69 uşaq 

ƏKİZLƏR KULTU - ənənəvi dinlərdə 

əkizlərə sitayiş. Ənənəvi cəmiyyətlərdə 
əkizlərin doğulması əksər hallarda ruhlar 
və heyvanlar aləmi ilə əlaqələndirilirdi. 
Əkizlərin valideynləri çox vaxt tayfadan 
uzaqlaşdırılırdı: hətta əkizlərin qətlə yeti- 

rilməsi halları məlumdur ki, bunlar da 
əkizlər haqqında miflərdə əks olunmuşdur. 
Ək. hind-Avropa xalqlarında, əsasən, at 
(hindlilərdə Aşvinalar, yunanlarda Dios- 

kurlar. хә s.), Amürətrafi xalqlarda ayı, 
Afrika doqonlarında əqrəblə bağlı idi. Bə- 
zən totem (bax Toremizm) tayfanın əsasını 
qoymuş şəxsin əkizi adlanırdı. Ə.k. çox za- 
man tayfanın ikili rəmzi təsnifatla yarıya — 
fratriyalara bölünməsi ilə əlaqədar olurdu. 

Əkizlər – mədəni qəhrəmanlar haqqında 
miflər də geniş yayılmışdır: bu miflərdə 
adətən, əkizlərdən biri müsbət, digəri isə 

mənfi hadisələrin mənşəyi ilə əlaqələndiri- 
lir (bax Tyiksrer): Melaneziya xalqlarında 

To Kabilanu və To Korvuyu, İranda Hür- 

müzd və Əhrimən, Qədim Yunanıstanda 

Prometey və Epimetey və b. Əkiz qardaşlar 
arasında çox zaman onlardan birinin ölümü 
ilə nəticələnən rəqabət yaranır (məs., Bibli- 
yada Yaqub və Esav, Qədim Romada Ro- 
mul və Rem arasında). 

ƏKİZLƏR ÜSULU - heyvan və insan 
əlamətlərinin dəyişkənliyində irsiyyətin və 
mühitin nisbi rolunun aydınlaşdırılması 
metodlarından biri. Genetik tədqiqatlarda 
istifadə olunur. 

ƏKMƏLİ - İranın Ərdəbil ostanında kənd. 

Meşkin şəhristanının Mərkəzi bölgəsinin 
Ərşəq kəndistanında, bölgə mərkəzindən 
54 km şm--ş.-də yerləşir. 
ƏKPƏROV Zeynal İba oğlu (4. 
1952, Cəlilabad r-nunun Privolnoy 

Azərb. genetiki, k.t.e.d. (2010). AMEA- 

nın m. üzvü (2014). Əməkdar elm xadi- 

mi (2015), Azərb, 

Kənd Təsərrüfatı 
İn-tunu bitirmişdir 
(1978). Azərb, El- 

mi Tədqiqat Əkin- 
çilik İn-tunda kiçik 
elmi işçi, böyük 
elmi işçi, labora- 

toriya müdiri və el- 

mi işlər üzrə di- 

rektor müavini iş- 

ləmişdir (1982-2002). 2002 ildən AMEA 

Genetik Ehtiyatlar İn-tunun direktorudur, 
Tədqiqatları bitkilərdə genetik müxtə- 

lifliyin öyrənilməsinə, onların toplanması, 
mühafizəsi, səmərəli istifadəsinə və yeni 
sort- ların yaradılmasına, becərilmə texno- 

logiyasının işlənib hazırlanmasına həsr 
edilmişdir. Azərb.-da genetik ehtiyatlar sa- 

yatlar üzrə Milli şəbəkəsinin yaradılması 
Ә--ип adı ilə bağlıdır. 170 elmi əsərin, o 
cümlədən 3 monoqrafiyanın müəllifidir, 
Elmi kadr hazırlanmasında xidməti var, – 

Əsərləri: Aziten Ди. A, Акпероиди. 
Фотосинтез и урожан сон. М. 1995: Ә liyevtia, 
ƏkpərovZİ, MəmmədovATT: Вијојитаха- 
140 B., 2008: Bitki genetik ehtiyatlarının mühafi.. 
zəsinin elmi əsasları, B., 2009. 
ƏKRƏM CƏFƏR (Əkrəm Səfdər oğlu 
Cəfərov) (5.5.1905, indiki İsmayıllı r-nu. 
mun Lahic qəs. — 18.8,1991, Bakı) – Azərb, 
şərqşünası, ədəbiyyatşünas, dilçi. Filo- 
logiya e.d. (1971). 
1932 ildə 
Moskva Dövlət 
Un-tinin dil və 
ədəbiyyat şöbəsini 
bitirmişdir. 1932- 
37 illərdə Moskva 
Dövlət Pedaqoyi 
İn-tunda və M.Qor- 
ki ad. Ədəbiyyat 
İn-tunda (Moskva) 
müəllim işləmişdir. 1937-39 illərdə Azərb. 
Dövlət Pedaqqii İn-tunda Azərb, dili ka. 
fedrasının, 1939-42 illərdə Azərb, Dövlət 
Un-tində ümumi dilçilik və Şərq filolo- 
giyası kafedrasının müdiri, 1954-55 illərdə 
Azərb. Dövlət Un-tində müəllim, 1955-60 

illərdə Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədə- 
biyyat və Dil İn-tunda, 1960-81 illərdə 
Şərqşünaslıq İn-tunda baş elmi işçi və 
1981-91 illərdə baş elmi məsləhətçi iş- 

ləmişdir. Ә.С. Şərq, eləcə də klassik Azərb. 
poeziyasının vəzn, qafiyə sistemi, forma və 
јапг məsələlərinin görkəmli tədqiqatçısı 
olmuşdur. O, Azərb. şeirinin poetikasını 
Şərq (ərəb, fars, türk, tacik, özbək, hind və 
s,) poetikası ilə qarşılıqlı müqayi: 
şəkildə araşdırmışdır. Ə. 

Xaqani, Sədi, Hafiz, Nəsimi, Füzuli, Sabir, 
Tofiq Fikrət, Hüseyn Cavid və b. klas- 
siklərin əsərlərinin tərtibi, redaktəsi, şərhi 
sahəsində xidmətləri böyükdür. Bədii tər- 
cümə ilə də məşğul olmuşdur. Şeirləri var. 
2015 ildə Bakıda 110 illik yubileyi keçi- 
rilmişdir. 

Əsərləri: Füzuli şeirinin vəzni, “Məhəmməd 
Füzuli” kitabında. B., 1958: Sabir şeirinin vəzni. 
“MƏSabir” kitabında. В. 1962: Ənuzun nəzəri əsa 
Лал хә Azərbaycan әгили (ərəb, (ат, tacik, türk və üz" 
bək әгидал ilə müqayisədə). В, 1977. 
ƏKRƏMABAD - İranın Şərqi Azərbay- 
can ostanında kənd. Miyanə şəhristanının: 

anun bu axınlar okcanların ümumi 
ərkulyasiyasına təsir edən mühüm amillər- 

dir. Aparılmış tədqiqatlar səthaltı axınların 
səth axınlarının əksinə olduğunu göstərmiş- 
dir, Dünya okeanının, demək olar ki, hər 
bir yerində Ə.-a.-lara rast gəlinir. Sularının 
sıxlığı müxtəlif olan dənizləri birləşdirən 
boğazlarda (məs., Cəbəlüttariq, Bosfor): 

Ə--a.-lara daha tez-tez rast gəlinir, burada 
səth axını suyunun sixliği çox olan hövzəyə 
doğru, əks dib axını isə suyunun sıxlığı az 
olan hövzəyə doğrudur. Ekvatorial səthaltı 
Ә-а.Лап (Sakit okcanda Kromvell axını, 
Atlantika okeanında Lomonosov ахи) da- 
ha çox öyrənilmiş və açıq okeanın ən daya- 
qıqlı axınlarıdır, ekvator boyu q. yönümlü 
Cənubi Passat axınının altı ilə ensiz axın 
şəklində ş.-ə doğru hərəkət edir. Passat 
küləklərinin zəiflədiyi dövrdə ekvatorial 
səthaltı Ə.-a.-lar okcan səthinə “çıxa” bilir. 

.-larından Qolfetrim axınının 
doğru hərəkət edən axın daha 

çox öyrənilmişdir: bu Ә.-а. 2-5 km də- 
rinliyi əhatə edir, sürəti 20 sm/san-yədək- 
dir. Daha dərinlikdə bu axın Antarktika 
sularının şm. istiqamətli dib axınları ilə 
əvəz olunur. Dərinlik Ə.-a.-larına Qollstri- 
min kənarlarında da rast gəlinir. 
ƏKS-ALIŞMA - daxiliyanma mühərriki- 
nin kollektorunda yanacaq qarışığının alış- 
masi, Giriş klapanının kip bağlanmaması, 
qarışığın həddindən çox azalması, yaxud sı- 
xılma taktının başa çatmasından əvvəl qarı- 

şığın silindrdə alovlanması nəticəsində baş 
verir. 
ƏKS-CİSİM - bax Алисбут. 
ƏKS-DALĞA LAMPASI - ifrat yüksək- 
tezlikli (İYT) elektrovakuum cihazı: iş 
prinsipi elektron seli ilə elektronların hərə- 
kətinin əksinə qaçan (yayılan) ləngidilmiş 
elektromaqnit dalğasının qarşılıqlı təsirinə 
əsaslanır. Əsasən, tezliyə görə sazlanan 
İYT-generator bəzən gücləndirici kimi tət- 
biq edilir. Ə.-d.l.-nın yaradılması ideyasını 
1948 ildə rus alimi M.F.Stelmax irəli 
sürmüşdür. Elektron seli və əks dalğanın 

qarşılıqlı təsiri nəticəsində İYT rəqslərin 
generasiyası hadisəsini ilk dəfə 1950 ildə 
Amerika fiziki S.Milman aşkar etmişdir. 
Belə tip lampaları ilk dəfə nəzəri təsvir 
etmiş Amerika alimləri R.Kompfner və 
N.Uilyams 1953 ildə onlara “Ә.-81,” adını 

ƏKSETDİRİCİ 

vermişdilər. Xarici ədəbiyyatda Ə.-d.. bə- dətini azaldır (artırır), buna uyğun olarıq pə р 
adlandırılır. Ә.-01.-пда generasiya olunan rəqslərin periodunu da 

elektron topu tərəfindən yaranan elektron qısaldır (uzadır), Elektromaqnit dalğasının 
seli lövhəciklər İbarət ləngidici faza və qrup sürətlərinin müxtəlif istiqa- əciklər cərgəsindən 
sistemdən keçir və elektronların hərəkətinin mətli olması (yəni elektromaqnit dalğası 
əksinə qaçan elektromaqnit dalğaları yara- meveğiti elektron ә биа əksinə yayılır, 
dir, Qaçan dalğa lampasında (QDL) oldu- bu da müsbət əks-əlaqənin yaranmasını tə- 
ğu kimi Ə.-dII.-nda elektromaqnit dalğası min edir) Ә.-41.-тип (QDL-dən fərqli ola- 
ilə elektron selinin qarşılıqlı təsiri o şərtlə raq) əsas xüsusiyyətidir. 
baş verir ki, elektronların orta sürəti dalğa- O-dp və M:tip Ə.-diL.-ları olur. O-üp: 
nın faza sürətinə yaxın olsun (elektronların lampalarda elektron topu tərəfindən yara- 
və dalğaların sinxronluğu). Qaçan dalğanın dilmiş elektron seli dalğanın elektrik sahəsi 
elektrik sahəsinin təsiri ilə elektron selində tərəfindən elektronların ləngidilməsi nə- 
elektron topası əmələ gəlir. Hər bir topa 
növbə ilə ləngidici sistemin lövhəcikləri 
arasındakı arakəsmələrdən keçərkən qaçan 
dalğanın növbəti yüksəlmiş gərginliyi ilə 
rastlaşır və onun elektrik sahəsi tərəfindən 
ləngidilir (rəqslərin generasiyası şərti), Bu 
şərt o zaman yerinə yetirilir ki, elektron to- 
pasının bir arakəsmədən digərinə keçmə 
müddəti rəqslər periodunun yarısından az 
olur, Elektron topunun katodu ilə ləngidici 
sistemin (anodun) arasındakı gərginliyin 
yüksəlməsi (enməsi) həmin keçmə müd- 

Şəkil 1. O-tip generator əks-dalğa lampasının 
svemi: / - elektron seli, 2 = elektron topunun elek- 
irodlan: 3 - katod: 4 İYT enerfinin çıxışı, 5 — lən- 
бас) sistem: 6 — dalğa uducusu: 7 - kollektor, v, 
selin elektronlarının опа sürəti: гу və v, = elektro- 
maqnit dalğasının faza və qrup sürətləri 

Elekton | 
зи | 

Şəkil 2. M-tip generator əks-dalğa lampası 
saemi: A. anod: K - katod: В – elektron dəstəsi for- 
malaşdıran əlavə elektroğ: LS - ləngidici sistem: D- 
İYT güc üducusu: E — elektronlar kollektoru: б - 
maqnit sahəsi gərginliyinin güc xətləri: v, = selin 
elektronlarının orta sürəti су və pç = dalğanın fəza 
ааа 

ticəsində elektromaqnit dalğasına kinetik 
enerfi verir, lakin elektron dəstəsinin veril- 
miş kəsiyi maqnit sisteminin (daimi maq- 
nitlər) va ya elektrostatik fokuslayıcı sis- 
temin köməyilə sabit saxlanılır. Bu Ә.-д1.- 

ları bir GHs-dən bir neçə 7Hs tezliyədək 
diapazonda bir neçə MV/-dan bir Vr-adək 
rəqslər generasiya edir, tezliklərin dəyiş- 
dirilmə diapazonu 10–1596-дәп oktava- 

yadək, Га.ә., adətən, bir neçə faizədəkdir. 
Radiolokasiya st.-da heterodinlər, dəyişdi- 
rilən verici generatorlar, oynayan tezlikli 
generatorlar və s, kimi istifadə edilir. 

M-ip Ə.-d İ.-larında elektronların po- 
tensial enerfisi İYT sahənin enerfisinə çev- 
rilir, elektron seli isə kəsişən elektrik və 
maqnit sahələrində əmələ gəlir (maqnetron- 
da olduğu kimi). Bu lampaların tezlik dia- 
pazonu 200 MHs-dən 20 GHö-ədəkdir. 

Fasiləsiz reyimdə çıxış gücü dalğaların de- 
simetr diapazonunda onlarla kV7-adək (san- 

timetr diapazonunda bir neçə K/7-adəkdir), 
tezliklərin dəyişdirilmə diapazonu 409:-а- 
dək, filə, 50-6096-ədəkdir. М-Пр Ə.-dil.- 
nın üstün cəhətlərindən biri də genera- 
siya olunun tezliyin sürətləndirici gərgin- 
likdən xətti asılılığıdır. Rabitə sistem- 
lərində, radiomüqavimətdə (radioəks-ra- 
bitə), ölçmə cihazlarında və s. aparatlarda 

tətbiq edilir. 
ƏKSETDİRİCİ - hər hansı bir encrii 
(məs., elektromaqnit dalğaları), atom zər- 
rəcikləri axınının intensivliyini və istiqa- 
mətini, həmçinin elastik xassələrə malik 
bərk hissəciklərin hərəkət istiqamətini də- 
yişdirən qurğu və ya təbii mancə. Ə.-nin 
fiziki xassələri selin yayıldığı mühitin xas- 
sələrindən kəskin fərqlənir. Optika və işiq 
texnikasında Ə.-dən işıq selinin yayılma is- 
tiqamətinin dəyişdirilməsi (bax Pro/ekror, 
Reflektor), onun mənbəyə tərəf qayıtması 
(bax İşıqqaylarıcı), nüvə texnikasında ney- 
tronların aktiv zonadan sızmasının qarşı- 
sının alınması üçün istifadə olunur (bax 
Neytron əksetdiricisi). Elektromaqnit dal- 
ğalarının obyektdən əksolunma xassəsi ла- 
diolokasiyanın əsasını təşkil edir. 
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nadının yatıq qanadı nisbətən qalxması. 
Ə.-da süxurlar üfüqlə 45"-dən böyük bucaq 
əmələ gətirən çatboyu hərəkət edir. Qırılma 
müstəvisi az meyilli olan Ə. üstəgəlmə ad- 

lanır. Ə, əsas etibarilə qırışıqlıq dislokasi- 
yası ilə əlaqədar olur. 
ƏKS-HƏMLƏ - müdafiə olunan qoşunla- 
rın düşmən qoşunlarına etdiyi həmlə. Dö- 
yüş nizamını yararaq araya soxulmuş 
düşmənin darmadağın edilməsi və taktiki 
vəziyyətin bərpası üçün tətbiq olunur. Ə. 
müdafiədə qoşunların fəallıq təzahürlərin: 
dəndir: bir qayda olaraq müdafiədəki qo- 
şunların ikinci eşelonu və ehtiyat qüv- 

vələri ilə (hücum edilməyən sahələrdən bi- 
rinci eşelon qüvvələrinin bir hissəsi cəlb 

diləsi reyiminə görə əlvan metallurgiya so- olunmaqla) həyata keçirilir. Ə. ciddi ha- 
balarından çox fərqlənən və polad istehsalı zırlıq, qəfil və qəti əməliyyatlarla təmin 
üçün işlədilən, marten və ikivamnalı sobalar edilir. 
da Əss.-ya aid edilir. İş prinsipinə görə Əs. ƏKS-HÜCUM - müdafiə olunan qoşunla- 
fasiləsiz və fasiləli olur, Fasiləsiz Ә..- ra qarşı döyüşlərdə zəifləmiş düşmənin 
da sobanın bütün işi ərzində şixtə material- hücumu zamanı onu darmadağın etmək 
larının yüklənməsi və əritmə məhsullarının məqsədilə operativ və ya strateli miqyaslı 
verilməsi (şüşəhazırlamada, qurğuşunun fa- hücumun xüsusi növü. Adi hücumdan fərq- 
siləsiz saflaşdırılmasında və s.) prosesi ge- li olaraq müdafiə vuruşmasının gedişində 

ƏKSETDİRİCİ SOBA - qızdırılan mate- 
гаја istiliyi bilavasitə yanacağın (xırda- 
lanmış kömür, mazut, təbii qaz) qaz halı 
da olan yanma məhsullarından, həmçinin 
sobanın közərmiş daxili odadavamlı hörgü- 
sündən (divar və qübbəsindən) şüalandıra- 
raq veren alovlu əritmə sobası, Ə.s., əsasən, 
əlvan metallurgiyada metal və yarımməh- 
sulların alınmasında (mis filizindən, yaxud 
konsentratlardan şreynirr, qurğuşun sulfidi 
konsentratından qurğuşunun alınması, mis, 

stibium, qurğuşun, qalay və s.-nin saflaşdı- 
rılması), şüşəəritmədə, həmçinin tökmə: 
istehsalatında qara və əlvan metalların, 
ərintilərin əridilməsində tətbiq olunur. Bəzi 
hallarda konstruksiyasına və istilik müba- 

dir. Fasiləli Ə,s.-da şixtə materialları hazırlanır. 

dövri yüklənir, əritmə prosesi bitdikdən son- ƏKS-KƏŞFİYYAT - digər dövlətlərin 
ra bitün maye məhsulları növbəti tsikl baş- kəşfiyyatına qarşı mübarizə məqsədilə bir 
İamamışdan əvvəl sobadan çıxarılır (marten 
və ikiyannalı sobalarda poladın əridilməsi 
zamanı). Yüksəktemp-rlu istilik mənbəyin- 
dən (məs., qövsdən) şüalanan istiliyi güzgü- 
lər vasitəsilə qızdırılan obyektə fokuslayan 
sobalar da Əss, və yareflektorlu sobadadlanır, 
ƏKSETDİRMƏ QURĞUSU, infor- 
masiyanı əksetdirən qurğu 
kompüterdən informasiyanın çıxış qurğusu: 
ki 
nın: vizual qavraması üçün rahat şəklə 
(məs, mətn, plan, cədvəl, qrafik, с̧епуој və 

dövlətin xüsusi orqanlarının fəaliyyəti. Ə.- 
k,, adətən, müxtəlif idarələrdə cəmlənmiş 

çoxsaylı mərkəzi və yerli orqanlar siste- 
mindən ibarət olur. Ə.-k.-ın əsas vəzifələri 
xarici kəşfiyyatların kəşfiyyat-təxribat fəa- 
liyyətlərinin aşkarlanması və qarşısının 
alınması, dövlətin hərbi, iqtisadi, elmi-tex- 

niki və müdafiə potensialının mühafizəsi və 
s.-dir. Dünyanın demək olar bütün ölkələ- 

rində Ə--k. orqanları mövcuddur İməs., 
FTB (ABŞ), Təhlükəsizlik xidməti (Mİ 

B.Britaniya), Konstitusiyanın mühafiz: 
xidməti (AFR) vəs.) . Azərb. Resp.-nda Ə.- 
k. fəaliyyətini Dövlət Təhlükəsizlik Xidmə- 

ti həyata keçirir. 
ƏKS-KLAPAN - bax Klapan. 
ƏKS-KÜRƏK - öirçalovlu ekskavatorda 

k avadanlıq: ekskavatorun dayandığı 
nun işarəsi ilə verilənlərin ötürülmə sürəti səviyyədən aşağıda yerləşən çalaları, xən- 
va onların uzun müddət indikatorda saxla- dəkləri və s. qazmaq üçündür. Ə.-k.-li eks- 
nılma qabiliyyəti: indikasiyanın dəqiqliyi kavator dar yerlərdə, hüdudlandırılmış 
(kompüterdən gələn verilənlərin təsvirinin sahələrdə qazıma işləri aparmaq, xəndək- 
İnformasiyanın indikator ekranındakı yeri- ləri təmizləmək və s. məqsədlərlə istifadə 
nə və məzmununa görə uyğunluğu) ilə xa- edilir. Ə.-k.-in iş prinsipinin əsas ideyasını 
rakterizə olunur. Fərdi və ümumi Ə.q. olur. 1763 ildə holland mühəndisi A.Makari ver- 

Daha çox elektron-şüa cihazı əsaslı (dis- mişdir. 19 əsrdə V.Otis (ABŞ) düz kürəyi 
pley), nadir hallarda isə plazma panelli və yaratdıqdan sonra ekskavatorun yeni kon- 
ya iri indikasiyalı proyeksiya Ə.q.-ndan is- struksiyasında Ə.-k, tətbiqini tapmışdır. 
tifadə edilir, Mexaniki və hidravlik Ә.-Ҝ.Аәг olur. Me- 
ƏKS-ƏLAQƏ - bax Əls-rabitə, xaniki Ə-k.-lər, əsasən, kanat sistemi ilə 
ƏKS-FAY, qırılıb qalxma-dik ya- yerini dəyişən işlək orqanlardır. Ekskaya- 
Ола qırılma müstəvisi üzrə layın asılı qa- torun çalovu qolun (oxun) yuxarı ucuna oy- 

İlaşdırılmış rəqəmli informasiyanı insa- 

s,)salır, "İnsan -maşın” sistemlərində kom- 
püter və insanın birgə işini asanlaşdırır. 
Әф təsviretmə imkanları (əks etdirilən ve- 
rilənlərin həcmi, simvolların müxtəlifliyi, 
onların dəyişilməsinin mümkünlüyü, rəng- 
liliyin olması vəs. ilə təyin edilir): operato- 
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Hidravlik əks-kürəkli ekskavator, Almıniya. 

naqla birləşdirilmiş dəstəyə далана bər. 
kidilir. İş prosesi zamanı platformaya oy- 
naqla bərkidilən qolun əyilmə bucağı 
fasiləsiz olaraq dəyişir. Qolun enməsi za- 

manı çalovun dişləri qazma dibinə enir, 
çalov kanatlar vasitəsilə ekskavatora tərəf 

dartılan zaman isə süxur qopardılır, Süxur 
dolu çalov dartılaraq qazma dibindən qal- 
dirilir, sonra boşaldılma yerinə döndərilir, 
Çalovu dəstəklə birlikdə qola nəzərən 
döndərərək süxurlar boşaldılır. Tikinti və 
karyerlərdə mexaniki Ә.-Ҝ.Аәг daha yaxşı 
kinematik və kütlə xarakteristikaları olan 
hidravlik Ə.-k.-lərlə əvəz edilir. Hidray.- 
lik Ә.Ж.Ләг mexaniki Ə.-k.-lərdə olan 
əsas elementlərdən və həmçinin qaldırıcı 

kanatı saxlayan əlavə dayaqdan ibarətdir. 
Qolun qaldırılması, dəstəyin və çalovun: 
döndərilməsi hidrosilindrlər vasitəsilə 
yerinə yetirilir. Hidrosilindrin köməyi ilə 
çalovun dəstəyə nəzərən əyilmə bucağını: 
dəyişmək imkanı çalovun doldurulma 
dərəcəsini yaxşılaşdırır, boşaldılma sürətini: 
artırır. Bu, hidravlik Ə.-k.-lərin mexaniki 
Ə--k.-lərə nisbətən əsas üstünlüklərindən: 
biridir. 
ƏKS-QAÇAĞAN (dəmir yolunda) 
– relsbərkidici detal: hərəkət edən qatarla- 
nn təkərlərinin təsirindən relslərin uzununa: 
yerdəyişməsinin (həmçinin relslərin aralın- 
masının) qarşısını alır. 

ƏKS-QAYKA - əsas qaykanın öz-özünə 
açılmasının qarşısını almaq üçün bollta, ya- 
xüd sancağa əlavə olaraq bağlanan qayka, 
ƏKSLİK - ziddiyyətin inkişaf pillələrindən 
birini ifadə və əks etdirən kateqoriya. Ә.- 
lər fərq kimi xarici və daxili ola bilər. Ə, 
fərqə nisbətən ziddiyyətin daha inkişaf et- 
miş pilləsidir. Fərqdə iki tərəf yanaşı möv- 
cud ola bildiyi halda, Ə.-də onlar əsas 
etibarilə bir-birini inkar edir. Ə.-lərin, əks 
tərəflərin vəhdəti bütün hadisələrin, pro: 
seslərin, şeylərin hərəkətverici qüvvəsi və 
mənbəyi olan ziddiyyəti yaradır. 
ƏKS-MƏDƏNİYYƏT - özünü hakim 
ideologiyanın dəyər və normalarına, kürləvi 

ƏKS-RABİTƏ ———— —  БКҝҝҝК—ҝКксә—һһ  — ——” 

mədəniyyətə qarşı qoyan, ciddiyyət, karye- 
ça və maddi rifaha yönəlmiş həyat tərzinə 
altemativ axtarmağa cəhd göstərən, 20 əs- 
şin 2-ci yarısına aid olan submədəniyyətlə- 
rin ümumi adı. Ə.-lərin ümumi cəhətləri 
"ümumi nonkorformizm”, qəbul olunmuş 
norma və şərtlərə qarşı nümayişkaranə 

etiraz və açıq çağırışlardır. Ə, ideologiya- 
sı və təcrübəsi ilk növbədə tələbə mühitin- 
də, həmçinin marginal gənclərin müxtəlif 
qruplarında yayılmışdır. Bu ideologiyaya 
görə, Ə.-in meydana gəlməsinin əsas səbə- 

bi Qərb mədəniyyətinin mənəvi böhranı, el- 
min, ənənəvi dəyər oriyentasiyalarının və 

Ə.-in meydana gəlməsi 1950-ci illərə 
aidldir (ABŞ-da bitniklər, SSRİ-də stilyaqa- 
lar). Ə. 1960-cı illərin 2-ci yarısında əsasən 
hippi hərəkatı ilə inkişaf həddinə çatmışdır. 
Termini 1960-cı illərin Ə.-inə xas dünya- 
görüşü və həyat tərzinin əsas cəhətlərini 

sistemləşdirən ABŞ tarixçisi və sosioloqu 
T.Rozzak daxil etmişdir. İstənilən fəaliy- 
yəti yaradıcı oyuna çevirməyə cəhd gös- 
tərən hippi Ə.-i karnaval xarakteri daşı- 
yırdı: onlar ofis işçilərinin geyimlərinə 
qarşı parlaq, yaxud qeyri-adi geyimləri, ev 
həyatına qarşı səfilliyi, ailəyə qarşı “azad 
sevgi”ni, elmi dünya mənzərəsinə qarşı 
mistisizmi, ənənəvi dini təcrübələrə qarşı 

“şüuru inkişaf etdirən” psixoaktiv maddə- 
lərin qəbulunu qoyurdular. Hippilər tama- 
milə qeyri-ənənəvi “altemativ dəb” yarat- 
maqla (1960-cı illərin sonunda cinslər, qısa 
ətəklər, kişilərdə uzun saç, rok-musiqi və s. 
dəbə daxil edildi) digər Ə.-lərin meydana 
gəlməsi üçün zəmin hazırladılar, 

Ə. ideologiyasının müfəssəl və ardıcıl 
təsviri 1.Delöz, H.Markuze, T.Liri, ABŞ 
sosioloqları Ç.R.Mills, Ç.Reyç və b.-nın 
əsərlərində əksini tapmışdır. Onlar gənclər 
arasında Ə.-in yayılmasını “istehlak cə- 
miyyəti”nin repressiv texnokratik mə- 
dəniyyətinin böhranından çıxış kimi də- 
yərləndirirdilər: şüurda inqilab insanlar 

arasında münasibətlərin rəqabət və isteh- 
laka deyil, əməkdaşlıq və yaradıcılığa əsas- 
İnan yeni tipinə gətirib çıxarmalı idi, Bu 
ideologiya gənclər arasında kütləvi hal al- 
mışdı. ABŞ-da tələbələr və digər gənclər 
küçələrə çıxaraq Vyetnam müharibəsinə və 
silahlanmaya qarşı etiraz səsini ucaldır, 
qadınların, i azlıqların hüquqlarının 
müdafiəsini, marixuana və s. psixoaktiv 
maddələrdən istifadənin qanuniləşdirilmə- 
sini tələb edirdilər. Onların yaratdığı sol ra- 
dikal etiraz hərəkatı bütün Qərb dünyasını 
əhatə etmişdi (1968 ildə Parisdə tələbə hə- 
rəkatı və 5.) 

1970-ci illərdə Ə.-in siyasi formaları Həmçinin bax Alternafiv hərəkatlar, 
tədricən zəifləyərək yerini bədii təzahürlə- ƏKS-RABİTƏ, əks-əlaqə – hərhansı 
rə verdi. 1976-77 illərdə Ə.-in tənəzzülü prosesin nəticələrinin, onun müxtəlif tə- 
pank hərəkatı ilə bağlı olan qısamüddətli biətli sistemlərdə gedişinə əks təşiri, yaxud 
yüksəlişlə əvəzləndi. B.Britaniyadan çıxan idarəolunan prosesin idarəcdici orqana gös- 
və sürətlə bütün dünyaya yayılan panklar tərdiyi təsir. Ə.-r. xarici dövrə vasitəsilə, 
mədəniyyətin qəbul olunmuş bütün forma- yaxud dasistemin daxili qurğuları hesabına 
larını tam şəkildə inkar etdi və tədricən yerinə yetirilir. Ə.-r. termini fiziki, kim- 
özünün 1960-cı illər Ə.-inin ideallarına ya- yəvi, biololi, informasiya, iqtisadi, sosioloyi 
xın dəyərlərini formalaşdırdı. və s, sistemlərdə effektləri təsvir etmək 

1960-70-ci illərdə Ə. çox sayda al- üçün geniş istifadə edilir: kibemnetikada, 
temativ submədəniyyətlər yaratdı: moto- xüsusilə də avtomatik idarəetmə: nəzəriy- 
sikletçi bandalar (baykerlər, “Cəhənnəm yəsində əsas rol oynayır. Ə.-r.-də idarəedici 

mələkləri”), müxtəlif inqilabi dəstələr və təsirlər idarəolunan kəmiyyətlərin öz qiy- 

terror təşkilatları (ABŞ-da “Qara panterlər” mətlərinə əsaslanır. Avtomatik idarəetmə 

və 5.), bu və ya digər musiqi stilinə meyil sistemləri (AİS) çox vaxt Ə.-r.-li sistem ad- 
edən gənclər hərəkatları (parklar, metallist- lanır, çünki qapalı AİS-də giriş kəmiyyəti 
lər), ekstremist irqçi qruplaşmalar (məs., ilə çıxış tənzimləmə kəmiyyəti arasında 

skinxedlər), dini hərəkatlar (rasrafariçilik, əlaqə olduğu kimi, çıxış ilə giriş siqnalı 
“Hare Krışna”), ətraf mühitin qorunması arasında da Ə.-r. mövcuddur. AİS-də Ə.-r. 
uğrunda mübarizə aparanlar (yaşıllar, anti- tənzimləmə kəmiyyətinin dəyişməsini bil- 
qlobalistlər). dirərək obyektin girişindəki idarəedici siq- 

1980-ci illərdə Ə.-də böhran başladı: nala təsir göstərir və çıxış kəmiyyətinin 
hippi icmalan dağıldı, yaxud formatını də- stabil tapşırıq qiymətini bərpa edir. 
yişdi, Ə.-in təsiri altında əmək etikasının, “Ә.-г.” termini ilk dəfə radiotexnikada 

cinslər arasında münasibətlərin, insan şəx- meydana gəlmişdir: elektrik rəqslərinin 
siyyəti haqqında təsəvvürlərin yenidən mə- lampalı gücləndiricisində anod dövrəsinin 
nalandırılması Ә.-1п altemativ xarakterini gücləndirici lampanın tor dövrəsinə elek- 

itirməsinə gətirib çıxardı. Biznesin təzyiqi trik təsirini ifadə edirdi, Əgər anod dövrə- 
altında Ə. ilə kütləvi mədəniyyət arasında sində cərəyanın dəyişməsi tor dövrəsinə bu 
qarşıdurma itməyə başladı. dövrədə cərəyanın dəyişdiyi faza ilə veri- 

Keçmiş SSRİ-də rəsmi sovet ideologi- lirsə, gücləndirmə artır (müsbət Ə--r.). Ki- 
yasına, eləcə də kütləvi mədəniyyətə qarşı fayət qədər böyük müsbət Ə--r. halında 
duran submədəniyyətlər 1970-ci illərdə rəs- sistemin əvvəllər dayanıqlı olan xarakteris- 
mən qəbul olunmayan incəsənətlər (musiqi, tikaları dəyişən kəmiyyətlər xarakteri alır 
ədəbiyyat, rəssamlıq, anderqraund) ətrafın- avtorəqslər yaranır. Əgər anod dövrəsində 
da formalaşmışdı. 1970-ci illərin sonu - cərəyanın dəyişməsi tor dövrəsinə bu döv- 
1990-cı illərin ortalarında ən güclü Ə. hərə- rədəki cərəyan dəyişməsinə əks fazada ve- 
katı şərti olaraq Sistem adlandırılan hərəkat rilərsə, gücləndirmə azalır (mənfi Ә.-г.), 
idi, burada müxtəlif altemativ submədəniy- lakin gücləndiricinin xarici təsirlərə daya- 
yətlərin, xüsusilə hippi və pank elementləri nıqlığı artır. 
birləşmişdi. Ə. məhsulları (1980-ci illərin Müsbət Ə.-r.-li sistemə ən sadə misal 
əvvəlində “Akvarium” və sonunda “Qrai- səsucaldanlı gücləndiricidir: onun səs siq- 
danskaya oborona” kimi anderqraund rok nalı gücləndiricinin girişinə qoşulmuş mik- 
qrupların səs yazıları, “Samizdat” nəşrləri rofona təsir edir. Blokinq-generatorların, 
və 5.) əldən-ələ yayılırdı. Avtostopla səya- mülivibratorların, sinusiodal rəqslər gene- 
hət, skvotlarda (kiçik kommunalarda, adə- ratorlarının vəs. işi müsbət Ə--r.-dən istifa- 
tən bir mənzildə, atılmış çardaqlarda və ya dəyə əsaslanır. Optikada optik rezonatorlar 
binalarda) yaşamaq Ә.-1п “normativ” prak- vasitəsilə yaradılan müsbət Ə.-r. lazerlərdə 
tikası idi. şüalanmanın generasiyası və gücləndiril- 

Kulturologiyada və sosial psixologiya- məsi, tezliyin rezonatordaxili çevrilməsi, o 
da Ə. insanın eyniyyərinin və ictimai möv- cümlədən işığın parametrik generasiyası 
qeyinin sərt ənənə ilə müəyyənləşmədiyi üçün istifadə olunur, Mənfi Ə--r.-li qurğu- 
sürətlə dəyişən mədəniyyətdə altemativ so. lara müxtəlif avtomatik tənzimləmə sis- 
siallaşma institutu kimi nəzərdən keçiril- temləri misal ola bilər. Belə ki, mexuniki 
mişdir (E.Eriksonda Ə. “neqativ eyniy- mənfi Ə--r. buxar maşını valının firlanma 
yət”in təzahürüdür). A.Maslouya görə, Ə. sürətini stabilləşdirmək üçün tətbiq edilən 
unifikasiya və istehlak üzərində təmər- (Јан mərkəzdənqaçma tənzimləyicisinin 
küzləşən mədəniyyətdə təmin olunmayan köməyilə yaradılır. Elektrik mənfi Ə.-r.-si 
özünüreallaşdırma tələbatının təzahürüdür. gərginlik stabilləşdiricilərində və radioqə- 
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ƏKS-RABİTƏ SİQNALI. 

buledicilərdə gücləndirməni avtomatik tən- 
zimləyən sistemlərdə işlədilir. 

Sistemin girişinə qayıdan siqnal onun. 
çıxışındakı siqnalı mütənasib dəyişirsə, Ə.- 
r. xətti Ə--r,, əgər sistemin girişinə qayı- 
dan siqnal daha mürəkkəb, qeyri-xətti 
qanınla dəyişirsə: qeyri-xətti Ə--r. 

adlanır. 
Əgər Ә.-г. dövrəsində siqnal sistemin 

girişinə ani olaraq qayıdarsa, buna ətalətsiz 
Ə-r. deyilir. Lakin Ə.-r. çox vaxt ətalət- 
lidir, Ə.-r. dövrəsi ilə siqnal müəyyən ge- 
cikmə ilə gəlir. Radioclektronikada bu 
halda “ləngiyən Ə--r.” terminindən istifadə 
olunur. Ə.-r.-nin ətalətliliyi çıxış siqnalının 
dəyişmə sürətinə təsir edir. 
ƏKS-RABİTƏ SİQNALI - avtomatik 
idarəetmə və ya tənzimləmə sisteminin çı- 
xışından əks-rahitə dövrəsi ilə girişinə daxil 
olan siqnal: ve: irilə müqayisə edib 
fərqi (uyğunsuzluğu) müəyyənləşdirərək, 
ona uyğun tənzimləməni (idarəetməni) ye- 
rinə yetirmək üçündür 
ƏKSŞƏHR - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Ətraf - 
sinin İrədmusa kəndistanında, bölgə mər- 
kəzindən 11: imq.-də yerləşir. 
ƏKS-TEOREM - bax Teorem. 
ƏKS-ZƏRBƏ - müdafiə vuruşması gedi- 
şində müdafiə xəttini yarmış və ya onun 
içərilərinə doğru irəliləmiş düşmən qrup- 
laşmasına müqabil tərəf qoşunlarının vur- 
duğu zərbə. Ə. müdafiənin fəal xarakterdə 

olduğunu göstərir və əsasən müdafiə xəttini 
yarmış düşmən qüvvələrinin darmadağın 
edilməsi və itirilmiş operativ vəziyyətin 
bəra olunması məqsədilə vurulur. Uğurlu 
Ə. mübarizənin g dişində (müdafiə olunan 
qoşunların xeyrinə) dönüş və əks-hücum 
üçün əlverişli şərait yarada bilər. 

ƏQD - mülki hüquq münusibətlərinin 
müəyyən olunmasına, dəyişdirilməsinə və 
yaxitamına yünəldilmiş birtərəfli, ikitərəfli 

çoxtərəfli iradə ifadəsi, Əqdin daha 
geniş yayılmış forması müqavilədir (ikitə- 

rəfli, yaxud çoxtərəfli Ə.). Lakin birtərəfli, 
bir şəxsin iradəsini ifadə edən Ə, də ola 

bilər (məs., vəsiyyətnamə), Ə. şifahi və ya- 
21 formada (sadə, yaxud notarial qaydada) 
bağlana bilər. Bağlanılan zaman icra edilən 
Ə, (qanunda digər hal nəzərdə tutulma- 
yıbsa) şifahi formada olur (məs., mağaza- 
dan nağd pulla nə isə almaq). Dövlət, özəl 
və ictimai təşkilatların öz aralarında və on- 
ların vətəndaşlarla bağladıqları Ə.-lər üçün 
mütləq yazılı forma nəzərdə tutulur. Qa- 
nunda göstərilən hallarda Ə--lər notariatda 
təsdiq edilməlidir (məs., yaşayış evinin al- 
qı-satqı müqaviləsi). Ə.-lərin notarial qay- 
dada təsdiq edilməsindən əsassız boyun 
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qaçıran tərəf Ə.-lərin bağlanmasının ləngi- 
dilməsi nəticəsində vurulan zərərin əvəzini 
digər tərəfə ödəməlidir. Ə.-lərdən irəli gə- 
lən hüquqların dövlət qeydiyyatına alınma- 
sı tələbinə riayət edilməməsi onun etibar- 
sızlığına səbəb olur (Azərb. Resp.-nın 
Mülki Məcəlləsi, maddə 324-336). 
ƏQDNAMƏ - Azərbaycan Milli Şurasının 
1918 il 28 may tarixli qərarına əsasən 
Azərb.-ın müstəqilliyini rəsmən clan edən 
sənəd. Bax həmçinin İstiqlal bəyannaməsi. 
ƏQİDƏ - insanın fəaliyyət motivlərindən 
biri, şəxsiyyətdə müəyyən məsləkin for- 
malaşması. Ə. şəxsiyyətin dərk edilmiş mo- 
tivlər sisteminə daxil olub, onun nəyin 
xatirinə və necə davranmasını şərtləndirir. 
İnsanın istinad etdiyi fikir və ideyalar onun 
inkişaf səviyyəsindən, bilik ehtiyatından 
asılıdır və şəxsiyyətin baxışlar sisteminin 
tərkib hissəsi kimi öz davamlılığı ilə səciy- 
yələnir. Ə. insanın şəxsi müşahidə və dü- 

şüncələrinin köməyilə cisim və hadisələrin 
mahiyyətini müstəqil surətdə dərindən an- 
Татаја əldə etdiyi bilikləri təcrübədə tət- 
biq etməsi nəticəsində formalaşır və bu 
zaman insanın hiss və düşüncələrini üzvi 

surətdə birləşib, şəxsiyyətin davranış və 
rəftarında daxili müəyyənlik əmələ gətirir. 

Ә--уә təsir etmək mümkün olsa da, 
dəyişmək çox çətindir. Onu məntiqin adi 
qaydalarına, yaxud rasional təfəkkürə is- 
tinadən dəyişmək mümkün deyil: insan öz 

Ə--lər sisteminə zidd olanları görməyə vər- 
diş etməmişdir, İnsanların gəldiyi nəticələr, 

hətta o nəticələrin əsaslandığı faktlar artıq 

inkar edilmiş olsa belə, öz-özlüyündə müs- 

təqil şəkildə yaşaya bilir. İnsan müəyyən 
ideyası üçün öz düşüncəsində hansısa mən- 
tiqi əsaslandırma yaratdıqdan sonra ondan 
böyük çətinliklə ayrılır. 
ƏQİQ ffr. agate, lat. achates, yun. “Ayümə 

Siciliya a.-nda qədim Axates (indiki Di- 
rillo) çayının adından) – mineral, xalsedo- 
nun naziklaylı növü. Nazik və radial şüalı 
kvars törəmələrinin sıx gizli kristallik aqre- 

qatlarından ibarətdir. Müxtəlifçalarlı boz, 

tutqun-ağ, yaşıl, çəhrayı, göy, qara və s. 

Əqiq, 

rəngli növləri var. Ə.-lər təkcə: 
lifliyinə görə deyil, həm də адла 
morfologiyasına və dekorativ xü: 
lərinə, şəffaflıq dərəcəsinə, 
mühtəvilərinin xarakterinə görə də 
nir. Bu xüsusiyyətlərin müxtəlif | 
uzlaşması Ə.-iin bir sıra növ müxtəli 
rinin əmələ gəlməsinə səbəb olur, 
görə ağ və qarazolaqlı (oniks), tutqun ağ 
(farforovik), narıncı (serdolik), qırmızımtıl. 
qəhvəyi (sarder), əti-qırmızı (kameol), вӧ- 
yümtül-muvi (sapfirin): morfologiyasına 
görə qala (bürc) şəkilli, brekçi, 

nöqtəli, landşafitipli, gözlüklü, dendritli, 
mamirlı, oolitli və s. növlərini ayırırlar. 

Sərtliyi 6-6,5: sıxlığı 2570-2580 kq/m), 
Vulkanik proseslərin son etaplarında əmələ 
gəlir, Əsasən andezit-bazalt və riolit tərkibli 

effuziv süxurların çatlarını və boşluqlarını 
doldurur. Braziliya, Uruqvay, Hindistan, 
Çin, Em., Gürc., Rusiya və s.-də yataqları 
var, Azərb.-da Ə. yataqları Göygöl (Hacı. 
kənd, Todan, Yasamal), Gədəbəy (Morul), 
Qazax (Yaradullu), Qubadlı (Eyvazlı) r- 
nlarındadır. Zərgərlikdə məmulat daşı və 
yarımqiymətli daş kimi işlənilir. Yüksək 
sərtlikli və sürtünməyə davamlı olduğun- 
dan cihazqayırma və dəqiq mexanikada 
istifadə edilir. 
ƏQLİ GERİLİK - bax Oliqofreniya. 
ƏQLİ MÜLKİYYƏT - əqli fəaliyyətin 
yaradılması və nəticələrindən istifadə ilə 
bağlı münasibətlər sisteminin şərti adı. 

Yaradıcılıqla bağlı münasibətlər yaradı- 
cı fəaliyyətin özü ilə birlikdə meydana 
gəlsə də, uzun müddət bu münasibətlər tən: 

zimlənməmişdir. Bununla belə, Qədim Yu- 
nanıstanda ən məşhur faciələrin üzünün 
köçürülməsi və tamaşaya qoyulması zama: 
nı yaranan təhriflərin qarşısını almaq məq- 
sədilə bu əsərlər xüsusi arxivdə saxlanılır- 
di. Qədim Romada isə plagiat şərəfsiz hərə- 
kət hesab edilirdi. “Ə.m.” anlayışının ya- 

ranması müəllifin və onun zəhmətinin nə- 
ticələrindən bəhrələnənlərin maraqlarını 
qorumaq zərurətinin ictimai dərki dövrünə 
təsadüf edir (15-18 əsrlər). İlk ümumi məc- 
buri aktlar — texniki yeniliklərə aid İnhi- 
sarlar haqqında statut (1623) və Nəşr 
müəlliflərinin hüquqları haqqında kraliça 
Annanın statutu (1710) İngiltərədə qəbul 
olunmuşdur. Ə.m. obyektinin ideal təbiəti 
səbəbindən fəlsəfi və hüquqi fikrin müxtə- 
lif inkişaf mərhələlərində “Ə.m,” anlayışı 

müxtəlif cür şərh edilmişdir. İlkin olaraq 
Əlm. hərfi mənada, əşya hüququ - mülkiy- 
yət hüququ kimi başa düşülürdü. Proprielar 
(lat. proprietas — mülkiyyət) nəzəriyyə mü- 
əllifin, yaxud onun vəkalət verdiyi şəxsin 
əqli fəaliyyət nəticəsinin müqəddəratı üzə- 

ƏQRƏB —— = = —— —————————,—,,X,.F)22 

radılması və istifadəsi ilə bağlı münasi- 
ətlərin ya insanın təbii hüququ, ya onun 
şəxsi inhisarı, yaxud da hakimiyyət trəfin- 
dən verilmiş imtiyaz olması müddəasını 

irəli sürür, hətta onları ailə bağları ilə ey- 
qiləşdirirdi. Əqli (intellektual) hüquqlar nə- 
zətiyyəsi əqli fəaliyyət nəticələrinə olan 
hüquqları mülki hüquqların ənənəvi təsni- 

fatından (əşya, şəxsi və öhdəçilik) kənara 
çıxan xüsusi növ hüquqlar kimi tanıyırdı. 

Әлли, müasir anlamda “müəllif — onun 
əməyindən istifadə edən = cəmiyyət” mü- 
asibətlər sistemindəki mütləq səlahiyyət- 

lərin məcmusudur ki, bu da müəyyən 
fəaliyyətlərin müstəsna şəkildə həyata keçi- 
rilmə imkanından, yaxud əsassız varlanma- 
mn qarşısını almaq və təqliddən müdafiə 

məqsədilə üçüncü şəxslər tərəfindən bu 
fəaliyyətin həyata keçirilməsinə yol vermə- 
məkdən ibarətdir. Ümumdünya Əqli Mül- 
kiyyət Təşkilatını (ÜƏMT) təsis etmiş 
Konvensiyaya (1967) görə, bu anlayış ədə- 
bi-bədii, elmi və incəsənət əsərləri: ifaçılıq 
fəaliyyəti, səsyazma, tele-radio verilişləri: 
insan fəaliyyətinin bütün sahələrindəki ix- 
гајаг, elmi kəşflər, sənaye nümunələri, 
əmtəə nişanları, xidməti əsərlər, firma adla- 
nvə kommersiya işarələri, vicdansız rəqa- 
bətdən müdafiə ilə əlaqədar hüquqları, 
eləcə də istehsalat, elmi, ədəbi-bədii sahə- 
lərdə əqli fəaliyyətə aid bütün digər hüquq- 
ları əhatə edir. Ə.m. sənaye mülkiyyətinə 
(ixtiralar və istehsalata aid digər əqli fəa- 
liyyət nəticələri) və ədəbi-bədii mülkiyyətə 
ayrılır. 

“Ə.m.”, yaxud “intellektual mülkiyyət” 
terminindən dünyanın müxtəlif ölkələrində 
müxtəlif mənalarda istifadə olunur. Anql- 
saks hüquq sisteminə malik ölkələr qeyri- 
maddi obyektə əşya-hüquq refimi tətbiq 
etməyə meyillidir, spesifik mənəvi hüquq- 
ları ayırmadan müəlliflik hüququ və əlaqəli 
hüquqların yalnız əmlak aspektinə diqqət 
yönəldir (özünəməxsus monistik yanaşma), 

obyektin növündən asılı olmayaraq bütün 
formallıqlara riayət olunmasını tələb edir. 
Kontinental hüquq sisteminə malik ölkələr 
Əm--in "qeyri-maddiliyi”ni əsas götür- 
məklə iki qrup — əmlak və qeyri-əmlak 
(özgəninkiləşdirilməyən və müddətsiz) 
müəlliflik hüquqlarını fərqləndirir (özünə- 
məxsus dualistik yanaşma), ədəbi-bədii, 
elmi və digər bu cür yaradıcılıq məhsul- 
larının müdafiəsini formallıqları yerinə ye- 
tirməklə əlaqələndirmirlər. Bütün yanaşma- 
larda ümumi cəhətlər aşağıdakılardır: in- 
tellektual yaradıcılığın obyektiv şəkildə 
olması tələbi, Ə.m.-in müstəqil iqtisadi 

mənin mümkünlüyü, qanunla müəyyənləş- 
miş səlahiyyətlərin zaman хә məkanda 
məhdudlaşdırılması, mühafizə predmetin- 
dən asılı olaraq obyektlərin təsnifatı. 

“Ə.m.” termini beynəlxalq hüquq tərə- 
findən də qəbul edilmişdir. İlkin dövrdə öl- 
kələr Ə.m. hüquqlarının müəyyən əraziyə 
bağlılığını aradan qaldırmaq üçün birləşdi- 
lər, би mərhələdə kontinental ənənələrin tə- 
siri daha güclü idi (Sənaye mülkiyyətinin 
qorunması üzrə Paris konvensiyası, 1883: 
Ədəbi və incəsənət əsərlərinin mühafizəsi 
haqqında Bern konvensiyası, 1886), Sonra 
bu sahədə yanaşmaların unifikasiyası və 
unversallaşdırılması (Müəlliflik hüququ 
haqqında Ümumdünya konvensiyası, 1952: 
İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və 
yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorun- 
ması haqqında beynəlxalq konvensiya, 
1961: Patent kooperasiyası haqqında mü- 

qavilə, 1970), daha sonra isə biliklərin (mə- 
İumatların) yaradılması, yayılması və ötü- 
rülməsinin stimullaşdırılması məqsədilə 
anqlosakson yanaşma üstünlük qazandı 
(Əqli mülkiyyət hüquqlarının əmtəə as- 
pektləri haqqında saziş, 1994), 

Azərb. Resp.-nın qanunvericiliyində 
Әли, müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqla- 
Tı, patent hüququnu, əmtəə nişanları və: 

coğrafi göstəricilərin qorunması haqqında: 
hüquqları və digər normativ hüquqi aktları 
birləşdirən anlayışdır. Ə.m. hüquqları 
Azərb. Resp.-nın Konstitusiyası, “Müəl. 
liflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haq- 
qında” (1996), “Patent haqqında” (1997), 
"Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər 
haqqında” (1998), “İnteqral sxem topo- 
logiyalarının hüquqi qorunması haq- 
qında” (2002), “Azərbaycan folkloru nü- 
munələrinin hüquqi qorunması haqqında” 
(2003), “Məlumat toplularının hüquqi 
qorunması haqqında” (2004), "Əqli mül- 
kiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa 
qarşı mübarizə haqqında” (2012) Azərb. 
Resp.-nın qanunları ilə tənzimlənir, 
ƏQLİ NƏTİCƏ - bir və ya bir neçə mü- 
hakimədən (hökmdən) yeni mühakimənin 
(nəticənin) yarandığı məntiqi fəaliyyət pro- 
sesi, Alınan nəticə həm də yeni biliyin əldə 
edilməsidir. Hökmdən nəticəyə keçid hə- 
mişə müəyyən məntiq qaydaları (nəticə çı- 
xarmaq qaydaları) üzrə baş verir. Ə.n.-də 
hökmlərin və nəticələrin ayrılması və struk- 
turunun müəyyənləşdirilməsi onun məntiqi 
təhlilini təşkil edir. Eyni məntiqi nəticə və 
qanunlar əsasında baş verən Ə.n.-lər eyni 
məntiqi formalı Ə.n.--lərdir. Beləliklə, Ə.n.- 
lərin təhlili, onların məntiqi formalarını da 
aşkarlamaq məqsədi daşıyır. Ə.n. xarici 

edən təfəkkür formasıdır. Hər bir düzgün 
Әлл. “əgər hökm düzgündürrə, nəticə də 
düzgün olmalıdır” şərtini ödəməlidir. Ə n.- 
nin gedişində məntiq qanunları və nəticə 
qaydaları pozulmursa, demək bu şərtə əməl 
edilmişdir. Əgər təfəkkür prosesində hökm- 
lərdən bəziləri buraxılırsa, onun əsasında 
düran nəticə qaydaları və məntiq qanunları 
aydın ifadə olunmur. Bu, Ə.n.-də səhvlərə 
yol açır. Məntiq düzgün Ə.n.-ni qeyri- 
düzgün Ə.n.-dən fərqləndirmək üsullarını 
müəyyənləşdirir və bununla da məntiqi 
səhvlərin qarşısını almağa, yaxud onları 
düzəltməyə kömək edir. Adətən, mühaki- 
mələr və sübutlar Ə.n.-də elə halqanı 
təşkil. edir ki, burada əvvəlki Ə.n.-nin 
yekunu sonrakı Ə.n.-nin hökmü olur. Sü- 
butun düzgünlüyünün şərti təkcə sübutun 

əsasında duran başlanğıc hökmlərin hə- 
qiqiliyi deyil, eyni zamanda onun tərki- 
bində yer alan hər bir Ə.n.-nin düzgün- 
üyüdür. Ə.n.-lər deduktiv Ə.n. və induk- 
tiv Ə.n--yə bölünür (bax Deduksiya, İn- 
duksiya). Təfəkkür prosesində Ə.n, prak- 

tik əhəmiyyət kəsb edir. Bütün elmi müd- 
dəalar Ә.п, vasitəsilə formalaşır. 
ƏQLİ TƏRBİYƏ - gənc nəsildə elmi bi- 
liklər, intellektual mədəniyyət, bacarıq və 
vərdişlər sisteminin formalaşdırılması və 

bu əsasda onların dünyagörüşünün təşək- 
külü, əqli keyfiyyətlərinin inkişaf etdiril- 
məsi, Әл. tərbiyənin ən mühüm tərkib 
hissəsidir. Әл. elmi biliklər sistemini, ide- 
ya-mənəvi keyfiyyətləri aşılamaqla, in- 
sanın dünyagörüşünü genişləndirir, psixi 
qabiliyyətini, təfəkkürünü inkişaf etdirir, 
cəmiyyət və təbiət hadisələrini elmi əsas- 

larda dərk etməyə yardım göstərir. Әл. 
əsasən, təlim prosesində həyata keçirilir, 
Bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək 
məktəblilərin əqli və fiziki qabiliyyətlə- 
rinin inkişafını təmin edir. 
ƏQRƏB (lat. Seorpius) – Zodiak bürcü, ən 

parlaq ulduzu Anraresdir (0,8-1,2 vizual 
ulduz ölçülü). Azərb.-da yazda və yayda 
görünür (bax U 
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ƏQRƏB MİLÇƏKLƏR 

ƏQRƏB MİLÇƏKLƏR, əqrəbciklər 
(Mecoptera) — tam metamorfozla inkişaf 
edən qədim cücülər dəstəsi, Bədəninin uz. 
3 sm-ədək olur. Qanadları tordamarlı, ya- 
xud tündləkəlidir. Başı dimdiyəbənzərdir, 
ağız aparatı gəmiricidir. Bəzilərində onları 
ikiqanadlılara yaxınlaşdıran sorucu qida- 
lanma tipinə keçid müşahidə olunur. Qa- 
лин qalıqları Permdən məlumdur, Qarın- 

Əqrəb milçək (Panorpa communisl) 

саји son buğumu əqrəb qarıncığının son 
buğumuna bənzəyir. Pupu sərbəstdir. 470-ə- 
dək növü məlumdur: hər yerdə az sayda 
qalmışdır. Azərb.-da yayılan 4 növdən 3-ü 
Lənkəran zonasının dağətəkləri üçün sə- 
ciyyəvidir. Əsl.Ə.m. (Panorpidae fəsiləsi) 
ölü cücülərlə qidalanır: sürfələri tırtıla 
bənzəyir, lakin 8 cüt qarıncıq ayağı var: 
saprofaq və cəmdəkyeyəndirlər: 4-cü növ 
Bittakilər (Bittacidac fəsiləsi) uzunayaq- 

lakin 2 cüt qanadı var. 
Azərb.-nın dağlıq-meşə zonalarında tək-tək 

linir. Ə.m. bitki və heyvan qalıqları, 
tozcüq və nektarla qidalanır. İldə bir nəsil 
verir. Yumurtasını torpağa, çürüyən ağac- 
lara, döşəməyə qoyur. Sürfələri az hərə- 
kətlidir. Puplaşma torpaqda gedir. Ən çox 
yayılan nümayəndələri buzlucalar (Boreus) 
bittakilər (Bittacidac) və əqrəbciklərdir 
(Рапогра). 
ƏQRƏBLƏR (Seorpiones) - hörümçakki- 
milər dəstəsindən onurğasız heyvanlar, 
bəzən buğumayaqlıların müstəqil sinfi kimi 
qəbul olunur. Silur dövründən məlumdur. 
Uz. | sm-dən 20 sn-ədək olur, Baş-döş bir 

lilara oxşayır 

rast 

Sari əqrəb (Mesobutus cupeus) 
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cüt orta və bir neçə cüt yan gözləri olan 
bütöv zirehlə, kutikulası suyun itirilməsinin 
qarşısını alan mum təbəqəsi ilə örtülüdür. 
Qarıncığın son buğumunda müdafiə və 

hücum funksiyası daşıyan qarmuqşəkilli 
neştərin ucuna açılan bir cüt zəhərli v: 

vardır. Xeliserləri kiçik və qısqacşəkillidir. 
Ayaqçənələrinin ucunda iri qısqaclan olur. 
Ağ ciyərlə tənəflüs edir. Mayalanma sper- 
matoforlarla gedir. Diridoğandır, körpə 
sürfələr ana bətnində qalır. Tropik və sub- 
tropik ərazilərdə, səhralarda 1400-ədək, 
Azərb.-da 4 növü məlumdur. Gecə yır- 

ücilarıdır. Daş və palçıq hasarların yarıq- 
larında, yaşayış evlərində, gəmirici yuva- 
larında, iri daşların altında məskən salır, 

Cücülərlə, hörümçəklərlə və çoxayaqlılarla 
qidalanır. Sancması insan üçün çox ağrı- 
lidir, iri tropik Ə.-in sancması ölümlə nə- 

ticələnir. Ə.-in bir sıra növünün nəsli 

kəsilmək təhlükəsindədir. Azərb.-da ən çox 

sarı Ə. (Mesobutus еиреиз) növü yayıl- 
mişdir. Cütləşmə yayda, nəsilvermə isə 
növbəti ilin may-avqust aylarında olur, 35- 
70 bala verir. 4 yarımnövü əhatə edən qara: 

əqrəb Azərb.-da rast gəlinən ən iri əqrəb- 
dir. Ə.-in zəhəri tibdə geniş istifadə edilir, 

bir çox bioloyi proseslərin öyrənilməsi 
zamanı əvəzedilməz komponentdir. Meşə- 
lərdə, bataqlıqlarda, çəmənlərdə Ə. olmur. 
ƏL (manus) - insanda yuxarı ətrafın distal 
hissəsi, Bilək, əldarağı və barmaqlardan 
ibarətdir. Ə.-də onun şöbələrinin hərəkətini 

təmin edən əzələlər, həmçinin sinirlər və 
qan damarları vardır. Bilək 2 sırada yerləş- 
miş 8 sümükdən (proksimal sırada 4 - qayı- 
ğəbənzər, aypara, üçkənarlı, noxudabənzər 
sümüklər, düstal sırada 4 - trapesiyaşəkilli, 

İnsanda əl sümükləri: / - mil sümüyü: 2 = dirsək 
sümüyü: 3 - qayığabənzər sümük: 4 – aypara sü- 
mük: 5 -trapesiyayabənzər sümük: 6 - üçkənarlı 

trapesiyaşəkilli sümük, 8 - qarmaqlı 
sümük: 9- başlı sümük: /0 - əl darağı sümükləri: 

11:- proksimal falanqa: /2 - orta falanqa: 
13- distal falanqa, 

sümük: 7 

= 

trapesiyayabənzər, başlı, qarmağabənzər 
sümüklər), əldarağı barmaq Kei 
üçün əsas rolu oynayan 5 daraq: 
dən ibarətdir. 2-: aad" sla 
və dirnaq), baş barmaq isə 2 (əsas və dir, 
naq) falanqadan təşkil olunmuşdur. Ə.-də 
həmçinin müxtəlif sayda (bəzən 20-30 ədə. 
də qədər) küncütəbənzər (sesamoid) sü. 
müklər də mövcuddur. İnsanın baş 
əzələlərinin yaxşı inkişaf etməsi bu barma- 
фа çeçələ barmaqla maks. dərəcədə: 

dırmağa imkan verir. Ə. efferent və affieren: 
sinir lifləri ilə təchiz olunmuşdur. Efferent 
liflər siqnalları onurğa beynindən Ә.-ә, af. 
ferent liflər isə Ə.-dən onurğa beyninə 

yollayır. Ona görə də Ə.-in bütün sinirlə. 
rində həm efferent, həm də afferent liflər: 
cəmləşmişdir. 

ƏL DƏYİRMANI - dən üyütmək üçün 
məişətdə işlədilən alət. Azərb.-da xalq ara- 

sında kirkirə adı ilə daha geniş yayılmış. 
dir, 

ƏLABƏY TƏBRİZİ (7-) — 16 əsr Azərb, 
xəttatı. Klassik xətt növlərinin (nəsx, süls, 

nəstəliq və s.) mahir ustası olmuş, | Təhma- 
sibin saray kitabxanası nəzdindəki bədii 
emalatxanada işləmişdir. Ə.T.-nin xətti ilə 
yazılmış kitablar, qitələr, Təbrizdə Cümə 
məscidinin kitabələri (1565), qəbirüstü daş- 
lar üzərindəki yazılar və s. Azərb. xəttatlıq 
sənətinin nadir nümunələrindəndir. Onun 
nəsx xətti ilə yazdığı Quran nüsxəsi və bir 
neçə kalliqrafik yazısı Topqapı muzeyində 
(İstanbul), iki əsəri isə M.Y. Saltıkov-Şed- 
rin ad. Kütləvi Kitabxanada (Sankt-Peter- 
burq) saxlanılır. 

Əl: Kayıren A.K). Художестисиное оформ- 
ленис азербадджанскои рукописноб жинги ХТ1. 
XVII веков. М, 1977: Rasim Əfəndi. Azərbaycan 
incəsənəti. B., 2001. 
ƏLAƏDDİN BƏHMƏN ŞAH, Əbül- 
Müzəffər Əlaəddin Bəhman 
şah Qunqu (1291, Hindistan, Dekan = 
1358, Hindistan, Gülbərgə) — Hindistanda: 
Bəhmənilər sülaləsinin və Bəhməni sultan- 
lığının banisi. İlk Bəhməni sultanı (1347-- 
58). Əsl adı Həsən ibn Keykavus Zəfər 
xandır. Dehli sultanının iqtadarı olmuşdur. 

Dekan əyanlarının Dehli sultanına qarşı üs- 
yanı nəticəsində hakimiyyətə gəlmişdir. Bir 
sıra uğurlu hərbi yürüşlər nəticəsində sultan- 
liğın sərhədlərini Hindistanın q. sahillərinə, 
şm.-da Qucarata və Malvaya, ş.-də Telin- 
qana, e.-da Krişna və Tunqabhadra çaylarma 
qədər genişləndirmişdi. Dövlətin paytaxtı 
Ə.Biş.-ın Əhsənabad adlandırdığı Gülbərgə 
ş. idi. Dövlətin ərazisi 4 inzibati vahidə = 

tərəfə bölünmüşdü. Onları müsəlman cani: 
şinlər — tərəfdarlar idarə edirdilər. Ə.B.ş-ın 
adına gümüş pul zərb olunurdu. Misirdəki 

və Osmanlı imperiyası ilə 
dostluq münasibətləri qurmuşdu. 

ƏLAƏDDİN HİLCİ (1255 – 5.1.1316, 
Dul əDsill sultanlığının hakimi (1296– 
1316), Qucarat, Malva, Racput racəliklərini 

“edərək sultanlığının tərkibinə qatmış- 
dı. 1305 və 1306 illərdə monqolların Hin- 
distana hücumlarının qarşısını almışdır. 
1306-15 illərdə Cənubi Hindistanın Pand- 
yalar, Xoysalalar, Kakatyalar kimi qüdrətli 
sülalələrini məğlubiyyətə uğratmışdı. Ha- 
kimiyyətin mərkəzləşdirilməsinə və x: 
nənin zənginləşdirilməsinə çalışan Ә. 

əvvəllər vergidən azad olunmuş şəxsi tor- 

paqları müsadirə etmiş, bazar qiymətlərini 
ciddi şəkildə nizamlamış, sultan anbarları- 
na məcburi qaydada (edam olunmaq hədəsi 

ilə) buğda verilməsi şəklində torpaq vergisi 
müəyyən etmişdir. Feodal separatizminin 
qarşısını almaq üçün xidməti torpaq sahə- 
lərinin verilməsi əvəzinə pul ödənişinin 
tətbiqinə cəhd göstərmişdir. Sui-qəsddən 
ehtiyatlanan Ə.H. bütün yığıncaqların qa- 
dağan olunması haqqında fərman vermiş, 
etirazları kütləvi işgəncə və edamlar vasi- 
təsilə yatırtmışdı. Ə.H.-nin islahatları ölü- 
mündən sonra oğlu Qütbəddin Mübarək 
şah tərəfindən ləğv edilmişdi. 
ƏLAƏDDİN KEYQUBAD (7-1236) - 
Kiçik Asiyada Səlcuqilər dövlətinin sulta- 
nı (1219-36). Ә.К.-п vaxtında dövlətin 

(Konya sultanlığının) siyasi qüdrəti daha da 
artmış, 1220 ildə Venesiya ilə ticarət mü- 

qaviləsi bağlanmışdı. 1222 ildə Krıma hər- 
bi yürüş etmişdi. Ə.K. hakimiyyəti illərində 
elm, ədəbiyyat, incəsənət və memarlığın in- 
kişafına nail olmuşdur. Konya, Qeysəriyyə 

və s, yerlərdə Ә.К. dövründə tikilmiş kar- 
vansara, saray və qalanın xarabalıqları qalır, 
ƏLAƏDDİN KÖRPƏ. ARSLAN (?- 
1207/1208) — Marağa hakimi (1175-1207), 
atabəy. Ağsunqurilər sülaləsindən idi. Səl- 
cuq sultanı III Toğrul və Eldəniz hökmdarı 

Qızıl Arslan arasında hakimiyyət uğrunda 
gedən mübarizədə III Toğrulun tərəfinə 
keçmiş və 1188 ildə onun oğlu Börküyarı- 
ğin atabəyi təyin olunmuşdu. Eldənizlər 
dövlətinin zəifləməsindən istifadə edən 
Ə.A, İrbil hakimi Müzəffərəddin Kök- 

biri (Kökbori ) ilə ittifaq bağlayaraq, 
1205706 ildə Təbrizə hücuma keçmiş, lakin 
Eldəniz hökmdarı Əbu Bəkr (1191-1210) 
və əmir Aytoğmuşun ciddi müqavimətinə 
rast gələrək geri çəkilmək məcburiyyətində 
qalmışdır. Marağada mühasirəyə alınan 
Ә.К.А. Əbu Bəkrlə sülh bağladı: Uşnu və 
Urmiya ş.-lərindən başqa, tutduğu ərazilər 

Eldənizlər dövlətinə qaytarıldı. Nizami 
Gəncəvi "Yeddi gözəl” əsərini Ə.K.A.-a it- 
haf etmişdir. 

ƏLAHİDDƏ AZƏRBAYCAN KORPUSU 
— 1 o—————— —.—oo—-——ə9ııııı— 

ƏLAƏDDİN MƏHƏMMƏD - bax Мә- 
həmməd 11 Əlaəddin. 
ƏLAƏDDİN RİAYƏTŞAH, | Əlaəd- 
din - Malakka sultanı (1477-88), Ə.R.-ın 
hakimiyyət illəri Malakka sultanlığının ən 
coşqun yüksəliş dövrü idi. Sumatradakı 
Pasan və Aru knyazlıqları ilə müvəffə- 
qiyyətli müharibələr aparmışdı. Sumatra 
knyazlıqları Siak, Kampar və İndragiri 
onun hakimiyyəti altına keçmişdi: Çinlə 
dostluq əlaqələri yaradılmış və Çinə səfirlik 
göndərilmişdi (1481), 
ƏLAƏDDİN TEKİŞ, Əlaəddin Tə- 
kiş Əla əd-Dünya vəd-Din 
Əbül-Müzəffər (7-1200) – Anuşre- 
ginlər sülaləsindən Xarazmşalllar dövləti- 

nin hökmdarı (1172-1200). Atası İlarslanın 
ölümündən sonra hakimiyyətə gələn qarda- 
şi Sultan Mahmudu tanımaqdan imtina 
edərək xarəzmlilərin düşməni olan qara- 
kitaylarla ittifaq bağlamış və onların kö- 
məyilə qardaşını taxtdan devirmişdi. Ha- 

kimiyyətə keçdikdən sonra Sultan Mahmu- 
du müdafiə edən anasını öldürtsə də, qar- 
daşı hakimiyyət uğrunda mübarizəni da- 
yandırmadı. Qarakitayların vassal asılılı- 
ğından qurtulmaq məqsədilə bir neçə dəfə 

Mavərəünnəhr səfərinə çıxmış, 1182 ildə 
Buxaranı ələ keçirdikdən sonra sultan titu- 
İuna yüksəlmişdi. Sultan Mahmudun ona 
qarşı çıxışlarına cavab olaraq 1186 və 1187 
illərdə Xorasana hücum etmiş, Nişapuru ələ 
keçirmişdi. Bundan sonra diqqətini İraqi- 
Әсәтә yönəltmişdi. Bu zaman İraq Səlcuqi 
sultanı III Toğrul ilə atabəy Qızıl Arslan 
arasında münasibətlər gərgin idi. Qızıl Ars- 
lan 1187 ildə III Toğrula qarşı Bağdad xəli- 
fəsi Nasirdən (1180-1225) yardım istəsə 
də, 1188 ildə III Toğrul xəlifə qoşununu 
məğlub edə bilmişdi, Lakin Qızıl Arslan 

1189 ildə Həmədana hücumu zamanı 
HI Toğrulu məğlubiyyətə uğradaraq oğlu 
Məlikşahla birlikdə həbs etmişdi. 1191 ildə 
sui-qəsd nəticəsində Qızıl Arslanın öldürül- 
məsindən sonra Eldənizlər dövlətində ha- 
kimiyyət uğrunda çəkişmələr başlamış, 

1192 ildə həbsdən azad olan 111 Toğrul 
Rey, İsfahan və Həmədanda hakimiyyəti 
ələ keçirmişdi. Bu zaman Rey və İsfahan 
hakimi Qızluq İnanc Ə.T.-dən yardım is- 
təmiş, sonuncu hücum edərək Tabərək qa- 
lasını ələ keçirmişdi. Lakin Sultan Mah- 
mudun Xarəzmə hücum xəbərini aldığına 
görə geri qayıtmışdı. 1193 ildə Sultan Mah- 
mud Serahs uğrunda savaş zamanı vəfat 
etmişdi. Ə.T. geri çəkildikdən sonra III 

Toğrul Tabərək qalasını, Damğan və Bis- 
tamı tutmuşdu, Bu zaman Xəlifə Nasir 
Toğrula aid ərazilərin idarəçiliyini Ə.T.-ə 
verdiyini rəsmən bildirmişdi. 1194 ilin 

yazında Ә.Т.-п İraqa hücumu zamanı III 
Toğrul öldürülmüş, İraqi-Əcəmin mərkəzi 
Həmədan tutulmuşdu, 1195 ildə qıpçaqları 
tabe etmişdi. Ə.T. tutduğu ərazilərin idarə- 
çiliyini Qutluq İnanca tapşırsa da, sonun- 
cünun müstəqil dövlət yaratmağa çalışması 
onların münasibətlərinin pozulmasına sə- 
bəb olmuş, 1196 ildə Qutluq İnanc öldürül- 
müşdü. 1195 ildə Həmədana soxulan Xə- 
lifə Nasir İsfahanı zəbt etmişdi. Lakin Ə.T. 
1196 ildə xəlifəni məğlubiyyətə uğradaraq 
Həmədanı geri almışdı. Ə.T.-i 

Orta Asiyanın ən qüdrətli: 
birinə çevrilmiş Xarəzmşahlar dövlətinin 
sərhədləri şm.-da Aral dənizinə və Sırdər- 
yanın aşağı axarınadək, e.-da İran körfəzi- 
nədək, ş.-də Pamir d-rınadək, q.-də İran 
yaylasınadək olan əraziləri əhatə edirdi. 
ƏLAĞA VAHİD - bax Falid. 
ƏLAHİDDƏ AZƏRBAYCAN KORPU- 
SU (ƏAK) - Müsəlman korpusu əsasında: 

yaradılmış hərbi birləşmə. 1917 ilin dekab- 
rında əsası qoyulmuş Müsəlman korpusu 
Zaqafqaziya komissarlığının ordu strukturu: 
kimi formalaşmalaşdırılmışdı. 1918 il iyu- 
nun 26-da Azərb. hökuməti Müsəlman kor- 

pusunu ƏAK adlandırmaqla özünün bu 
hərbi struktura sahibliyini hüquqi cəhətdən 

təsdiqlədi. Hökumətin həmin tarixli başqa 
bir qərarı ilə ƏAK qərargahının ştatında 

qismən dəyişiklik edildi və Ҝогриз koman- 
dirinin yanında diviziya səlahiyyətində xü- 
susi tapşırıqlar üçün general vəzifəsi təsis 
olundu. ƏAK Qafqaz İslam Onlusunun tor- 
kibinə daxil edildi. Azərb.-a hərbi yardıma 

gəlmiş 5-ci Qafqaz firqəsi (diviziya) də 
ilk vaxtlar ƏAK-ın tərkibində idi. 5-ci Qaf: 

qaz firqəsinin komandiri xidməti vəzifələri, 
döyüş tapşırıqlarının icrası haqqında Qaf- 
qaz İslam Ordusunun komandanı ilə Һәга- 
bər ƏAK-ın komandanı Ə. Şixliriskiyə də 
hesabat verirdi. Korpusun strukturunu ye- 
nidən qurmaq məqsədilə Qafqaz İslam 
Ordusu komandanının 1918 il 13 avqust 
tarixli əmri ilə ƏAK-ın qərargahı mü- 
vəqqəti ləğv olundu, onun tərkibindəki 
hissələr birbaşa Qafqaz İslam Ordusu ko- 
mundanlığına tabe edildi. ƏAK-ın ləğvi ilə 
onun sıralarında fəaliyyət göstərən zabitlər 
dəxidmətdən kənarlaşdırıldı, hissələrdə ya- 
zışmanın Azərb, dilində aparılması məcburi 
şərt kimi irəli sürüldü. 1918 il sentyabrın 
ikinci yarısında ƏAK-ın qərargahı bərpa 
edildi. Gen.-I. Ə. Şıxlinski korpusun ko- 
mandiri, polkovnik Н. Səlimov isə qərar- 
gah rəisi idi. İlkin olaraq, ƏAK-ın tər- 
kibində iki piyada diviziyası formalaş- 
dirildi, 1-ci diviziyanın komandiri pol- 
kovnik (albay) Cəmil Cahid bəy, 2-ci 
diviziyanın komandiri isə Qafqaz İslam 
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ƏLAHİDDƏ İSTİSMAR 

Ordusunun qərargah rəisi olmuş Nazim bəy 
təyin edildi. Hər diviziya 3 piyada alayın- 
dan ibarət idi. 1918 il oktyabrın ortalarında 
1-ci diviziyanın tərkibində 3 süvari alayı, 1 
sərhəd və 1 topçu alayları var idi. Qafqaz 
İslam Ordusu komandanının tabeliyində 4- 
cü Azərb. süvari alayının da formalaşdırı- 
İmasına başlanmışdı. Bununla yanaşı, ƏAK 

tabeliyində 1-ci ağır topçu taboru, 1-ci qau- 
Ы̇ва taboru, teleqraf ta-boru, dəmir yol ta- 
bort və təyyarə dəstəsi var idi, 1918 il no- 
yabrın əvvəllərində hərbi nazirlik bəma edil- 
dikdən sonra qoşun hissələrinin təşkilinə və. 
fəaliyyətinə rəhbərlik bütünlüklə harbi 
nazirliyin əlində cəmləşdirildi. 1918 il 
noyabrın 15-də ƏAK-unqərargah rəisi H.Sə- 
limov Ümumi qərargahın rəisi, ƏAK ko- 

iri Ə.Şıxlinski isə 1918 il dekabrın 

hərbi nazirin müsvini təyin olundular. 
zirlər şurasının 1919 il 2 yanvar tarixli 

qerar ilə ƏAK ləğv edildi: 
ƏLAHİDDƏ İSTİSMAR 
taqlarda quyunun məxsusi toru vasitəsilə 

çoxlaylı ya- 

müxtəlif neft və qaz laylarından məhsulun 
hasil edilməsi prosesi, ӘЈ. zamanı yatağın 
istismar edilməsinə nəzarət, prosesin ana- 
lizi və nizamlanması (xüsusilə yataqların 
birində və ya hamısında su basqısı relimi 
yaranarkən) asanlaşır. Ayrı-ayrı layların 
Əli.- yataqda müxtəlif layların neft axınını 
ayırmağa imkan verən xüsusi avadanlıqlar- 
dan istifadə etməklə, quyunun bir toru ilə 
də həyata keçirilə bilər (bax Eyniyaxtlı-əla- 

ismar) 
ƏLAQƏ,dilçilikdə birləşən sözlərin 
leksik məniları, birləşmə qaydaları ilə şərt- 
lənən vahidlərin qarşılıqlı münasibətləri 
Qrammatik Ə,, nitqdə sözlərin Ə.-si, məna 
Ə-si növləri, qoşulma və sintaktik formala- 
rı var, Qoşulma Ə.--si danışıq dili üçün sə- 

ciyyəvi olan sintaktik əlaqə növüdür. Bu 
zaman cümlənin bir hissəsi məna və into- 
nasiyaca öz yerindən ayrılıb əsas cümlədən 
sonraya keçirilir, əlavə səciyyəsi daşıyır 
Sintaktik Ə. söz birləşmələrinin və cümlə- 
lərin daxilindəki ünsürlərin qarşılıqlı mü- 
nasibətlərini əks etdirən əlaqədir. 
ƏLAQƏLƏNDİRİCİ, dilçilikdə 
sintaktik əlaqənin yaranmasına xidmət 

edən söz birləşmələri və sözlər. Ə. söz bir- 
ləşmələri qoşmaların və bağlayıcıların fra- 
zeololi ekvivalentləridir: buna görə, onun 
üçün, ondan ötrü, bunun üçündür (ki), və, 
ona görə də, o məqsədlə də, bu səbəbə görə 
də, fərqli olaraq, asılı olaraq, cavab olaraq. 
Ə, sözlər qoşma və bağlayıcıları köməkçi 
nitq hissələrinin digər növlərindən fərqlən- 
dirmək üçün işlədilən ümumi addır. 
ƏLAQƏLİ REAKSİYALAR - bax Qo- 
şulmuş reaksiyalar. 
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ƏLAMEYN - Misirin şm.-ında, İsgəndə- 
riyyədən 104 km q.-də yaşayış məntəqəsi, 

İkinci dünya müharibəsi (1939-45) zamanı 
8-ci Britaniya ordusu (gen. B. Möntqome- 
rinin komandanlığı ilə) 1942 il 23 oktyabr 
- 4 noyabr tarixlərində Ə.-dən q.-də “Affi- 
ka” adlı alman-italyan tank qoşunlarına 
(gen.-feldmarşal E. Rommelin komandanlı- 

rilə) qarşı hücum əməliyyatı keçirmişdir. 
Romnclin qoşunları Ə.-dən 60 km q.-də 
möhkəmləndirilmiş istehkamlarda müdafiə 
olunurdular. “Afrika” tank qoşunları (124di- 
viziya, o cümlədən 2 motorlaşdırılmış, 4 
tank diviziyaları və 1 briqada) 80 min əs- 
gər, 540 tank, 1219 top, 350 təyyarədən: 8- 
ci Britaniya ordusu (10 diviziya, o 

cümlədən 3 tank diviziyası və 4 briqada) 
230 min əsgər, 1440 tank, 2311 top, 1500 
təyyarədən ibarət idi. Oktyabrın 23-də 
axşam hücuma keçən Britaniya ordusu 9 
km-lik məsafədə müdafiə xətti yardı. 

Oktyabrın 27-dək Britaniya ordusu yalnız 
7 km irəliləyə bildi, bundan sonra hücum 

dayandırıldı. Noyabrın 2-də Britaniya or- 
düsu gəmi artilleriyasının və aviasiyanın 

dəstəyi ilə yenidən hücuma keçdi və $ km 
irəlilədi, Noyabrın 4-də q. və c.-q. istiqa- 
mətindən alman-italyan qoşunlarının mü- 
hasirəyə düşmək təhlükəsini görən 
Romnel Liviyaya çəkildi. Ə. yaxınlığında 
qələbə Şimali Afrika əməliyyatları (1940- 
43) gedişində müttəfiqlərin xeyrinə dönüş 
nöqtəsi idi. Alman-italyan ordusu 55 min 
əsgər, 320 tank və 1000-ә yaxın silah 
itirərək, hücum planlarından imtina etməyə 
məcbur oldu. 
ƏLAMƏT - orqanizmin xassələrinin istə- 

nilən fenotipik təzahürü. Əksər Ə..in ifadə- 
si ətraf mühitin təsirindən asılı ola bilər 

(modifikasiya Ə.-ləri). Morfoloyi və ya fi- 
zioloyi xassələrin inkişafı genlərin təsirinin 
nəticəsi olmaqla, genotipik və paratipik mü- 
hitlərlə qarşılıqlı təsirdən asılıdır. Ə. irsən 
keçmir. İrsən ötürülmə yalnız orqanizmin 
mühitə təsirinin reaksiya norması üçün xa- 

rakterikdir. Bir qayda olaraq, bir Ə.-in ya- 
ranmasında çoxsaylı gen lokusları iştirak 
edir. Ə.-in qazanılmış (orqanizmin inkişafı 
dövründə mühitin təsiri nəticəsində meyda- 
na gələn), cinslə məhdudlaşan, cinslə nə- 
zarət olunan, oliqogen, yaxud keyfiyyət, 
poligen, yaxud kəmiyyət baxımından mü- 
hitə davamlı tipləri fərqləndirilir. 

Xassə, göstərici, ölçü morfologiya xü- 
susiyyətlərinin, kimyəvi tərkibin, yerinin, 
rənglərin, qidalı mühitdə mikroorqanizm- 
lərin qidalanma tələbatı və böyümə xarak- 

terinin, onların fermentativ aktivliyinin, 

antigen strukturlarının, xarici mühit fak- 
torlarına həssaslığının, yayılmasının, digər 

orqanizmlərlə qarşılıqlı əlaqələrinin tə. 
yinedicisidir. Ə.-lərin məcmusu mikroor.: 
qanizmlərin təsnifatının qurulması, iden. 
tifikasiyası və diferensiasiyası üçün isti. 
fadə olunur. 

Dominat Ə. heteroziqot fərdlərdə in. 

kişafı təyin edən dominant allellə (A) əks 
Ə.-in təyininə cavabdeh resessiv allelin (a) 
yatırılması və ya susdurulmasıdır.. 

Fərdin cinsindən asılı olaraq Ə...in feno. 
tipik təzahürü cinslə nəzarət olunan Ə.-dir, 
Belə əlamətlərin erkəklərdə dominant, di. 

şilərdə isə resessiv Ə.-lər kimi meydana 
çıxması mümkündür. Bundan başqa, cins- 
dənasılı olaraq eyni bir Ә.-ип ekspressiyası 
müxtəlif ola bilər (məs., insanda keçəllik, 
yaxud dazlıq). 

İrsi Ə. normada məlum növün fərdləri. 

nə xasdır, уахиф fərdin genotipinin dəyiş- 
məsi nəticəsində yenidən meydana gəlir və 

bütün sonrakı nəsillərdə (homoziqotllq za- 

manı) reproduksiya edir (çoxalır). 

Cinslə məhdudlaşan Ə. yalnız cinsi xro- 

mosomlarda uyğun genin Бу бун ib əlaqə- 
Н olan və bir cinsdə təzahür edən fenotipdir. 

Fasiləli Ə. istənilən həcmdə diskret qiy- 
mətlər dəstinin seçimi ilə xarakterizə olunur 
(məs, tam ədədlər). Fasiləli Ә.-ә say Ə.-ləri 
(ölçü) aiddir (məs., bitkidə yamaqların sayı, 
fəqərələrin sayı və s.). Fasiləli Ə.-lər həm 
kəmiyyət tipinə (poligenlərlə) görə, həm də 
kəmiyyət Ə--lərinin tipinə (oliqogenlərlə) 
görə determinə oluna bilər. 

Məlum fərdin əcdadlarında olmayan və 
orqanizmin fərdi həyatı müddətində qaza- 
nılmış Ə. irsən keçmir. Qazanılmış Ə. fər- 
din inkişaf etdiyi mühitin spesifik şəraitinin 
təsiri altında meydana: gələn modifika- 
siyadır. Qazanılmış Ə.-lərin irsiliyinin nə- 
zəri əsasları 1908 ildə Ј.В. Lamarkın tə- 

kamil təlimində təsvir edilmişdir. 
Müqayisə olunan obyektlərdə istənilən 

genotipik, daha çox fenotipik Ə.-in (fərdlər, 
nümunələr) aydın diferensiasiyası fərqlən- 
dirici Ə.-dir. 

Resessiv Ə. heteroziqot fərddə təzahür 
etmir, təzahür etməsi isə inkişafa nəzarət 
edən resessiv allelin təsirinin nəticəsidir. 
Resessiv Ə. o vaxt təzahür edir ki, ona 
nəzarət edən resessiv allel homoziqot və- 

ziyyətdədir. Bu əlamətlərə heteroziqot hey- 
vanların cütləşməsi, yaxud yaxın inbri- 

dinqin istifadəsi nəticəsində meydana çıxan 
bəzi irsi qüsurlar aiddir, 

“Oraqvarı hüceyrələr” anemiyası genin 
heteroziqotluğuna görə fenotipik təzahür 
edən Ə. (HbA və Hbs allellərin olması və 
hər iki tip hemoqlobinin sintezi), bu halda 
"oraqvarı” eritrositlərin yaranması, yalnız 
oksigen aclığı şəraitində müşahidə olunur: 

və “oraqvarı hüceyrə” Ə.-i olan şəxslər 
üçün malyariya plazmodisinə: yüksək da- 
yamlılıq xarakterikdir. 

Ә.Ап yox olması — onun daşıyıcısı ilə 
pu Ә.-Н daşımayan fərdin çarpazlaşması 

nəticəsində yeni Ə.-in udulması effektidir. 
Həyat Ə.-ləri əksər cansız sistemlərdə 

olmayan canlı orqanizmlərin xüsusiyyətlə- 

ir. 
= Keyfiyyət Ə.-ləri – təsiri irsi faktorların 

təsirindən aydın surətdə ayrılmış bir, 
yaxud bir neçə genlə nəzarət olunan Ә.- 
lərdir. Keyfiyyət Ə.-ləri “var-yox” рпп- 
sipinə görə təsvir edilir (məs., qılçıqlı-qıl- 
çıqsız, əlvan-rəngsiz, fasiləli dəyişkənliyə 
malikdir), Hibridləşmə zamanı, əsasən, 
Mendel qanunlarına uyğun irsən ötürülür. 

Kəmiyyət Ə.-ləri — böyük sayda genlə- 
rin (poligenlər) məcmu (ümumi) təsiri ilə 
nəzarət olunan Ə.-lərdir. Kəmiyyət Ə.-lə- 
rinin fərqləndirilməsi rəqəmlə ifadə edilir 

və bu fərqlər ölçmə, çəki, hesablama və 5, 
ilə müəyyən olunur. Ətraf mühitin təsiri al- 
unda poligen nəzarət və böyük modifika- 
siya dəyişkənliyi nəticəsində kəmiyyət 
Ə--ləri fasiləsiz dəyişkənliyə malikdir. On- 
lar “uz-çox" prinsipinə görə təsvir edilə bi- 
lər, yəni müxtəlif fərd və formalara aid 
eyni bir Ə. müxtəlif dərəcədə ifadə olunur. 

Ətraf mühitin təsiri nəticəsində bu Ə.-lərə 
poligen nəzarət və böyük variabellik onla- 
rın fasiləsiz dəyişkənliyinə yol açır. 

Dolayı qiymətləndirilən Ə.-lər sortlarda 
öyrənilən əsas xassələrlə korrelyasiya əla- 
qəsi olan elə müxtəlif əlamət və göstərici- 

lərdir ki, onlar xassənin olmasını əvvəl, 
yaxud hətta birbaşa təyinatsız da güman 
etməyə imkan verir. Məs., buğda ununun 
özlülük (yapışqanlıq) faizi və möhkəmliyi 
onun keyfiyyətinin çörəkçilikdə, günəba- 
xan toxumunun zirehli qatı onun günə- 
baxan güvəsi süfrələrinin zədələmələrinə 
davamlılığının dolayı göstəricisidir. 

Birbaşa qiymətləndirilən Ə.-lər — sortla- 

mn və seleksiya nömrələrinin qiymətləndi- 
rilməsi bilavasitə onları xarakterizə edən 
hesablama, çəkmə, ölçmə vəs. parametrlər 

yolu ilə verilir lməs., bitkinin hündürlüyü, 
yaxud aşağı qıçanın (ətli sünbülün) bənd 
olunma hündürlüyü, yağın, yaxud zülalın 
miqdarı, 1000 dənin kütləsi, tarlada qışla- 

mış bitkilərin faizinə görə qışadavamlılıq 
vəsi, 

Hədd Ә.Аәп - irsiyyətin və xarici mühit 
şəraitinin təsiri ilə yalnız müəyyən həddə 
çatdıqda təzahür edən poligen Ə.--lərdir. 
Güman olunur ki, müəyyən poligen Ə.-lər 
yalnız uyğun allellərin additiv (cəmi) təsiri 
və onların ekspressiyası son həddə çatdıqda 
təzahür edir. 

ƏL-ARQAR MƏDƏNİYYƏTİ 

Növmüxtəliflik Ə.-ləri — bitkinin mə- 
lum növmüxtəlifliyinə aid olmasını müəy- 
yənləşdirən və tarla aprobasiyası zamanı 

nəzərə alınan fərqləndirici irsi morfoloyi 
Ə.-lərdir. 

İlişikli Ə.-lərdə = asılı olmayan kombi- 
nəedilmiş Ə.-lər o şərtlə yerinə yetirilir ki, 
bu Ә.Аәп müəyyənləşdirən genlər homo- 
ofi xromosomların müxtəlif cütlərində yer- 
ləşirlər (Mendelin üçüncü qanunu). Uyğun 
olaraq hər bir orqanizmdə meyozdan asılı 
olmadan, sərbəst kombinasiyaetmə qabi- 
liyyətinə malik genlərin sayı cüt xromo- 
somların sayı ilə məhdudlaşır. Bir qayda 
olaraq, orqanizmdə genlərin sayı xromo- 
somların miqdarından xeyli çoxdur. Bir 

xromosomda lokalizə olunmuş genlər ili- 
şikli qrup yaradır və birlikdə irsən keçir, 
Morqan genlərin birgə irsi ötürülməsinin 
ilişikli irsi ötürülmə adlandırılmasını təklif 
etmişdir. 

Cinslə ilişikli Ə.-lər cinsi xromosom- 

larda lokalizə olunmuş (məhdudlaşan) gen- 
lərin Ə--ləridir (məs., kişi cinsinin birincili 
və ikincili cinsi Ə.-lərin inkişafını Y-xro- 
mosomda lokalizə olunmuş genlər təyin 
edir. Y- və ikinci X-xromosomlar (44:X) 
olmadıqda, aralıq cinsli-interseks-fərd (Şe- 
reşevski-Temer sindromu) inkişaf edir. 
Y-xromosomu olan zaman iki və daha çox 
X-xromosoma (44:XXY) malik olan insan 

kişi cinsli olacaqdır (Klaynfelter sindro- 
ты). 

Mühitə davamlı Ə.-lərə xarici şəraitin 
cüzi təsirilə bütün növ və irqlərin nümayən- 
dələrində rast gəlinir. 

Təzahür Ə.--ləri – müxtəlif orqanizmlər- 

дә суп| birƏ.-in müxtəlif ekspressiyası ho- 
molofi fərqliliklərdir. Ə. ən azı iki cür 
təzahür edə bilər: “var-yox”, yaxud "əsas 
əlamət-törəmə əlamət”, həmçinin çoxsaylı 

digər imkanlar. 
Yerdəyişmə Ə--ləri qarşılıqlı əlaqədə 

olan növlərin simpatrik populyasiyaların- 

Əl.Arqar: 
mədəniyyəti 
Üçayaqlı 

qab (solda) 
Eə15-12 

əsrlər, 
hündür. 

ayaqlı qədəh 
(sağda), Еә. 
22-15əsrlər, 
Mil arxeo- 

hpgiya 
müzeyl, 
Madrid, 

dakı müəyyən, çox vaxt marker sayılan 
(cütləşməyə sövq edən nəzərəçarpan əsas 

əlamətlər, qoxular, qayğı ilə yanaşma for- 
malari, səslər və s.) və ya adaptiv (anato- 
mik, fizioloyi və ya davranış) əlamətlərinin 
allopatrik populyasiyalarla müqayisədə da- 
ha çox təzahür etməsidir. Ə. fizioloyi, 
xud davranış əlamətlərinin daha güclü ifa- 
dəsidir. Yerdəyişmə Ə--ləri birbaşa rəqa- 
bətdən qaçmaqla məlum növi digərlərin- 
dən ayırmaq üçün faydalı, yaxud eyni 
ekoloği məkanın müxtəlif sahələrinin is- 

tifadəsi üçün allosterik Ə.-ləri gücləndirən 
seçmənin bilavasitə təsir effektinə aiddir, 
ƏLAMƏT, dilçilikdə - müəyyən ka- 

teqoriyaya məxsusluğun təzahürü, aydın 
şəkildə ifadəsi. Şəxs, cins və üslubi forma- 

lar, qrammatik, morfoloyi və cümlə Ə.-i 
növləri var. Qrammatik Ə. qrammutik mə- 
na və münasibətlərin formal tərzdə ifadəsi- 

dir. Morfoloyi Ə. müəyyən söz qruplarını 
əhatə edən qrammatik kateqoriyanın mor- 

foloyi ifadəsidir. Cümlə Ə.--i cümləni nitqdə 
işlənən digər dil vahidlərindən fərqləndirən 
intonasiya, pauza, predikativlik, təsriflənən 

feil və digər dil vasitələridir 
ƏL-ARQAR MƏDƏNİYYƏTİ - İspani- 
yanın c.-ş, və qismən mərkəzi r-nlarındı 
Tunc dövrünə (с.ә. 17-10 əsrlər) ald агхео- 

İoği mədəniyyət. Almeriya əyalətinin Əl- 
Arqar k. yaxınlığındakı tapıntılara görə 
adlandırılmışdır. Qazıntılar 1381 ildən Bel- 
çika tədqiqatçıları L. və P. Sir tərəfindən 
aparılmışdır. Ə.m. üçün təpələrdə salınmış, 
daş divarlarla mühkəmləndirilmiş məskən- 
lər səciyyəvidir. Daş evlər, əsasən, düzbu- 
caq planlıdır, bir neçə otaqdan və su 
təchizatı üçün şüşəbəndlərdən ibarətdir, 

Qazıntılar zamanı metallur cmalatxa- 
nalarının qalıqları, daşdan tökmə Когтпаһат, 
tunc (üçbucaqlı xəncərlər, yastı baltalar, uz, 

60 sm-dən çox olan qılınclar, yarpaqşəkilli 
bıçaqlar) və daş məmulatlar, tuncdun, gü- 
müşdən və qızıldan bəzək əşyaları, o cüm- 



ƏL-ASİ 

lədən qadınlar üçün gümüş diademalar 1a- 
рипизди. Әл. üçün səthi qara və tünd- 
qəhvəyi rəngli, omamentsiz keramika 
(kürəvarı camlar, hündürayaqlı qədəhlər, 
konusvarı boğazı olan qablar) səciyyəvidir. 
Ölülər, adətən, üstü daş qapaqla örtülmüş 
yumurtavarı saxsı urnalarda, bəzən 6 tava- 
daşından ibarət daş qutularda, nadir hallar- 
da isə daşlarla əhatələnmiş sadə quyularda: 
şaqlar isə səhənglərdə dəfn olunurdular. 

Dəfn yerləri çox vaxt evlərdə döşəmənin 
altında və ya divarların içərisindədir. 

ƏL-ASİ, Nəhr Asi (antik dövrdə 
Oront)-Livan, iya və Türkiyədə çay. 

Uz. 571 km, hövzəsinin sah. 22,5 min kn, 

Başlanğıcını Livanda Bekaa vadisindən 

götürür. Suriya ərazisində Homs gölündən 
(sah. 60 (әт?) keçərək Türkiyədə Aralıq də- 

nizinin Antakya körfəzinə tökülür. Ortaillik 

su sərfi 80 mi/sani qışda gursuludur. Su- 
varmada istifadə olunur. Homs (Suriya), An- 
takya (Türkiyə) ş--ləri Ә.-А. sahilindədir. 
ƏLAVƏ,diçilikdə - cümlədə özündən 

ü konkretləşdirən, izah edən söz 

Aid olduğu cümlə 
zvünün xüsusiyyətlərini daşıyır. Paralel, 

əvvəlki ü 

və ya söz birləşməsi: 

xüsusiləşən, xüsusiləşməyən növləri var 
lel Ə, iki və daha artıq əlavə tərkibin 

ən Ə. izah 
əlib ondan 

aşı işlənməsidir, Xüsusili 

ümlə üzvündən sonra 
r. Cümlənin bütün 

Xüsu- 

əsasən, ümumi isimləri və 

n xüsusiləşən Ə.-si olur 
әп Ə. 
lakı şəxs əvəzliklərini konkretləş- 

ƏLAVƏ DƏYƏR 
adılmış dəyər 

iqtisadi fəaliyyət pro: 
ehsal prose 

ə və ya xidmətin 

artma- sinin həcmini əks etdirən kəmiyyət 
göstəricisi, Məhsul buraxılışının dəyəri ilə 
istehsal prosesində sərf edilmiş əmtəə və 
xidmətlərin dəyərləri arasındakı fərq kimi 
müəyyən olunur. Ə.d.-in ümumi və xalis 
növləri fərqləndirilir. Ümumi Ə.d. ümumi 
istehsal ilə aralıq istehlak arasındakı fərqlə 
təyin olunur, yəni əsas kapitalın istehla- 
kini da əks etdirir. Xalis Ә.Ф. əsas kapital 

istehlakını əks etdirmədiyindən, elə həmin 
həcmdə ümumi Ә.Ф.-Фәп az olur. 

Əd. milli hesablar metodologiyasının 
mühüm göstəricilərindən biri, istehsal pro- 
sesinin əsas xarakteristikasıdır. İqtisadiyyat 

üzrə ümumi Ә.4. bütövlükdə ÜDM-i: mü- 

vafiq olaraq, iqtisadiyyat üzrə məcmu xalis 
Ә.4. ümumilikdə xalis daxili məhsulu təş- 
kil edir. 

İstehsal ilə arfalıq istehlak arasındakı 
fərq kimi Ə.d. istehsal hesabını balanslaş- 
dirir, Hesabların ardıcıllığında Ə.d. gəlir- 

lərin formalaşması hesabının resurs his- 

səsini təşkil edir, bu hissəyə isə istifadə 

yönünə görə üç əsas mövqe uyğun gəlir: 
işçilərin əməyinin ödənilməsi, istehsala və 
idxa lan xalis vergilər, mənfəət (qa- 

rışıq gəlir). Bununla da “Ә.4.” anlayışı ba- 
zar iqtisadiyyatının təhlil aləti kimi milli 
hesablar sisteminin ilkin təməl şərtlərindən 

birini əks etdirir: dəyər əmək və kapital 
sayəsində yaranır. 

Əd. göstəricisi həm bilavasitə istehsal 
prosesinin, həm də onun nəticələrinin 

qoy 

həcmi və struktur xarakteristikasının təhlili 
üçün tətbiq edilir: məs., eyni vaxtda isteh- 

cmlərinin müqayi- 
səsi istənilən tip istehsal fəaliyyətinin 
kəmiyyətcə müqayisəsinə imkan verir: 

sal olunmuş Ə.d.-in hə 

Suriya. 

buraxılışın strukturunda: Ә.Ф.-тп xüsuşi 

çəkisi istehsal prosesində istifadə olunan 
texnologiyaların xarakteristikası ola bilər: 
vəs, 

İstehsalın inkişafının zaman daxilində 
təhlili və proqnozlaşdırılması üçün Ə.d.-in 
dinamik ardıcıllığını qurarkən Ə.d. gös, 
təricisinin sabit qiymətlər əsasında hesab. 
lanması metodu xüsusi əhəmiyyət Ҝәз. 
edir. Ə.d.-in həcmi birbaşa statistik mü. 
şahidə əsasında deyil hesablama (ümumi 
məhsul istehsalı ilə aralıq istehlak arasında 

fərq kimi) nəticəsində qiymətləndirildi. 
yinə görə, Ə.d.-i bir başa hər hansı stati- 
stik müşahidə əsasında sabit qiymətlərdə 
hesablamaq mümkün deyil. Cari qiy- 
mətlərlə məhsul buraxılışının dinamik 

ardıcıllığı deflyasiya (ing. deflation) olu- 
nur, yəni buraxılış qiyməti indeksi va- 

sitəsilə sabit qiymətlərlə yenidən hesab- 
lanır. Belə bir deflyasiya əməliyyatı cari 
qiymətlərlə aralıq istehlakın dinamik ardı. 
cıllığı üçün də həyata keçirilir, bu zaman 

hesablama cari qiymətlərlə olan aralıq 
istehlakın qiymət indeksi əsasında aparılır. 

əticədə iki dinamik ardıcıllıq alınır - 
sabit qiymətlərdə məhsul buraxılışı və 
aralıq istehlak. Belə yanaşma ikiqat defiy- 

asiya adlanır. 
ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ (ƏDV) 
(ing. value-added tax VAT) – əsas vergi 

növlərindən biri, əmtəə və xidmətlərə tət. 
biq olunan dolayı vergi. ƏDV xammaldan 
istehlak predmeti yaranana kimi istehsal 

prosesinin bütün mərhələlərində dəyər ar- 
timinin müəyyən hissəsinin büdcəyə tu- 
tulma formasını ifadə edir və hər bir satış 
aktına şamil olunur. 

ƏDV-ni onun fəaliyyət sxeminin təs- 
virini verən M. Lore (Fransa) təklif et- 
mişdir. Bu vergi növü dövriyyə vergisini 
əvəzləmiş, 1967 ildə AİB-in üzv ölkələri 
üçün əsas dolayı vergi növü kimi təsdiq 
olunmuşdur (AİB-ə üzv olmağın əsas şərt- 

lərindən biridir). 80-ci illərin ortalarında 
AİB ölkələrinin büdcələrinə ümumi vergi 
daxil- olmalarında ƏDV-dən gələn gəlirin 

payı orta hesabla təqr. 1796, ÜDM-də isə 
təqr. 796 təşkil etmişdir. 

ƏDV ödəyiciləri istehsal və digər kom- 
iyyəti ilə məşğul olan xarici in- 

vestisiyalı müəssisələr də daxil olmaqla 
hüquqi şəxs statusuna malik müəssisə və 

təşkilatlar, öz adından əmtəə, iş və xidmət- 

ləri realizə edən tam məsuliyyətli təşkilar- 
lar, istehsal və digər kommersiya fəaliyyəti 
ilə məşğul olan fərdi (ailə) özəl müəssisə- 

lər əmtəə, iş və xidmətləri müstəqil şəkildə 

realizə edən müəssisənin filialları, şöbələri 

və digər ayrılmış bölmələri: istehsal və s. 

ƏLBİSTAN —”кг ә —————— 565 

kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan 
beynəlxalq birlik və xarici hüquqi şəxs- 

ə Azərb, Resp--nın vergi sistemində 
1 yanvar 1992 ildən tətbiq olunur, Qüvvə- 
də olan Vergi Məcəlləsinə əsasən ƏDV — 
vergi tutulan dövriyyədən hesablanan ver- 

inin məbləği ilə təqdim edilmiş vergi 
nesab-fakturalarına və ya idxalda ƏDV- 
nin ödənildiyi göstərilən sənədlərə müva- 
fiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin 
məbləği arasındakı fərq kimi qəbul olunur. 
Azərb.-da ƏDV-nin standart dərəcəsi 1896, 
azaldılmış dərəcəsi isə 10,596--096 təşkil 

edir 
ƏLAVƏ GÜBRƏLƏMƏ - vegetasiya 
dövründə bitkilərin qidalanmasını yaxşılaş- 
dırmaq və məhsuldarlığını artırmaq məqsə- 
dilə həyata keçirilir. Ə.g. çox vaxt tərəvəz 
bitkilərinə, payızlıq taxıla, çoxillik otlara, 
şəkər çuğunduruna tətbiq edilir. Köklərə və 
kökdənxaric Ә.в. olur. Köklərə Ə.g.-də 
gübrə torpağa verilir və qida maddələri 
köklər vasitəsilə mənimsənilir. Gübrə tor- 
pağın içərisinə tökülməmək şərtilə onun 
səthinə verilir, həmçinin şırımlarla, kultiva- 
tor bitki qidalandırıcıları və s. alətlərlə 
torpağın içərisinə qarışdırılır (suvarılan 

əkin yerlərində suvarma suyu vasitəsilə). 
Kökdənxaric Ә.р. bitkilərin qida mad- 
dələrini yarpaq və gövdə səthi ilə mənim- 
səmək qabiliyyətinə əsaslanaraq onları 
gübrəli məhlullarla çiləyirlər. Ə.g. üçün, 
əsasən, asan həllolan azot gübrələri, bəzən 
kalium və fosfor gübrələri tətbiq edilir. Yer- 
li gübrələrdən də (peyin horrası, quş zılı, 
yaxşı çürümüş peyin, kül) istifadə olunur. 
ƏLAVƏ XƏRCLƏR - əsas istehsal ilə 

bağlı, müvafiq müşayiətedici Xərclər, məs- 
əflər, Bu xərclər əsas vəsaitlərin istismarı 
və saxlanılması, istehsalın təşkili, xidmət 

olunması və idarə edilməsi, ezamiyyət, 
işçilərin öyrədilməsi və qeyri-məhsuldar 
xərclərdir (boşdayanmalardan itkilər və s.). 

Əlavə xərclər məhsulun maya dəyərinə, is- 
tehsal və tədavül xərclərinə aid edilir. 

ƏLAVƏ İNFORMASİYA - bax ///ог- 
masiya. 
ƏLAVƏ (TÖRƏMƏ) ORQANLAR, ad - 
ventiy orqanlar - qeyri-homoloyi 
orqanlar üzərində və bir qayda olaraq, nis- 
bətən gec və endogen halda əmələ gələn or- 
qanlar (məs., kök bicləri verən bitkilərin 
köklərində əlavə zoğlar, qılıkimilərin göv- 
dələrində əlavə köklər). Bir çox növlərdə 

onlar bitkinin həyatı boyu müntəzəm şə- 
kildə formalaşır, lakin bir sıra növlərdə zə- 
dələr, təbii və süni çilikləmə nəticəsində 
inkişaf edir. Bəzən əlavə köklər xüsusi 

funksiyaları yerinə yetirir (məs., daşsarma- 

şığında dayaq ağacın qabığına yapışmaq 
üçün, manqr cəngəllikləri bitkilərini yum- 
şaq qrunt üzərində “yeriyən köklər” saxla- 
yır). Əlo.-in. əmələgətirmək (yaratmaq) 
qabiliyyəti vegetativ çoxalma (titrək qo- 
vaqda, moruqda, eşşəkqanqalında və di- 
gərlərində kök bicləri ilə, bağ çiyələyində 
bığcıqlarla, kartofda kökyumrnları ilə, so- 
anda, dağlaləsində, zanbaqda soğanaqlarla 
və s.) əsasında baş verir, Bitkiçilikdə, me- 

şəçilikdə bitkilərin introduksiyasında çi- 
likləmə, firqəndə (basdırma qələm) ilə 
çoxaltma, kökümsovu bölməklə bu üsuldan 
istifadə olunur. Bəzən һогадој| orqanların 
köhnə hissələrində əmələgələn orqanlar 
(köhnə ox köklər üzərində çıxan əlavə 
köklər, gövdələrin düyünaralarındakı tu- 
mureuqlar) da Ә.о, adlanır. 
ƏLAVƏ ÖTÜRÜCÜLƏR QUTUSU 
bax Demultiplikator. 
ƏLAVƏ REZİSTÖR, ölçmə texni- 
kasında-elektrik gərginliyinin ölçülmə 
hədlərinin genişlənməsi üçün elektrik-ölç- 
mə cihazına ardıcıl qoşulan müəyyən qiy- 
mətli müqavimətə malik rezistor. Ə.r.-dan 
istifadə edilərkən ölçülən gərginliklə (U) 
ölçmə cihazının göstərdiyi gərginlik (U,) 
arasında əlaqə (= U/(r,-R) r, bərabərliyi 
iləttəyin edilir. Burada r, – ölçmə cihazının 
daxili müqaviməti, R —Ə-r.-un müqavimə- 
tidir. 
ƏLAVƏ SİNİR - məməlilərdə və insanda 
11-ci cüt kəllə-beyin siniri: hərəki sinir. 

Әв. lifləri başlanğıcını uzunsov beyindən 
və onurğa beyninin boyun şöbəsindən gö- 
türür, kəllə boşluğundan vidaci dəlik vasi- 
təsilə çıxır. Boynun döş-körpücük-məmə- 
yəbənzər əzələsini və trapesiyayabənzər 
əzələni innervasiya edir. Əs. liflərinin bir 
hissəsi azan sinirə birləşərək yumşaq da- 

mağın, udlağın və qırtlaq əzələlərinin in- 
nervasiyasında rol oynayır. 
ƏLBAB AL – Suriyada, Hələb müha- 
fazasında şəhər. Əh. 144,7 min (2007), 
Avtomobil yolu vasitəsilə Hələb ş. ilə əla- 
qələnir. K.t, r-nunun (taxilçıliq, pambiq- 
çılıq, qoyunçuluq) ticarət mərkəzidir. 

Sənətkarlıq (parça, xalça istehsalı) inkişaf 
etmişdir, Məscid, xəstəxana var, 
ƏLBAYAD (əxi )- Əlcəzairin şm.-ş.-in- 
də şəhər. Eyniadlı vilayətin inz. m. Əh. 
91.6 min (2008), Böyük Səhra Atlas d-rın- 
da, dəniz səviyyəsindən 1304 m yüksək- 
likdə yerləşir. 

Şəhərdə, əsasən, ərəb memarlığı üs- 
Tubunda tikililər, məscid, qalaça, abidələr, 
parklar, fəvvarələr və s. var, 
ƏLBİSTAN - Türkiyənin Ağdəniz bölgə- 
sində, Qəhrəmanmaraş ilində şəhər, Əlbis- 

tan ilçəsinin inz. m. Əh. 95 min (2012). 
Dəniz səviyyəsindən 1150 m yüksəklikdə 
yerləşir. 

Ə, ərazisindən Üst Paleolit və Neolit 

dövrlərinə aid tapıntılar əldə edilmişdir. 
Tunc dövrünün sonunda Kizzuvatna çur- 

lığının tərkibində olan Ə. sonralar hetlərin 
hakimiyyəti altına keçmişdir. Əhəmənilər 

dövründə Kappadokiya satraplığına daxil 
idi. Erkən orta əsrlərdə Bizansın tərki- 

bində olmuşdur. 951 ildə Həmdani əmiri 

Seyfüddövlə tərəfindən işğala məruz qal. 
miş və viran qoyulmuşdur. Sonralar Ə. 
bölgəsinə daxil olan Afşin ş. “Əshabi 
Kəhf” rəvayətinin baş verdiyi ərazi kimi 
qəbul edildiyindən müsəlmanların əsas zi 
yarətgahlarından birinə çevrilmişdir. 11 
əsrin əvvəllərində Səlcuqilərin idarəçi 
liyində olan Ə. 1097 ildə səlibçilərin əlinə 

keçmişdir. 1105 ildə Sultan 1 Qılınc Ars 
lan tərəfindən azad edilmiş, 1124 ildən 

Əlbistan şəhərindən görünüş 
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ƏLBURZ 

Əlburz dağı. Dəmavənd vulkanı. 

1202 ildən Konya su: 

miyyəti altında olmuşdur. 

ülqədərlər bəyliyinin mərkəzi 
idi. 1505 ildə Səfəvi hökmdarı Şah 7 İs 

əfindən tutulmuşdur, 1521 ildən 

nl məndilərin 

tilmişdir, Tür. 

yyətinin elanından (1923) 

əhrəmanmaraş vil.-nin tərkibin- 

dədir. 

Şəhərdə 15 əsrin sonu — 16 əsrin əv- 

inə aid Ulu came, inşa tarixi bilin 
rəyən qədim Hümmətbaba məscidi var 

ƏLBURZ € parlaq, bərq vuran), 
şm.-ında Xə, r dənizinin 

r.İran yayla 
ələ gətirir. Uz. təqr 

120/n-ə qədərdir. Hünd. 5671 m 
Dəmavənd vulkanı İrannən yüksək nöq: 

və əhəngdaşından ibarət bir 
neçə paralel silsilədən ibarətdir. Dəmavənd 
vulkanı andezit lavalarıdır. Yamacları sıldı- 
rmlı, zirvələri hamardır. Dağlar Səfidrud 
çayının dərəsilə kəsilmişdir. Daş kömür, mis 
filizi yataqları var, C. yamaclarında kserofit 
kolluqlar, şm. yamaclarında enliyamaqlı 
meşələr yayılmışdır. Transiran diy. Ə.-dan 
keçir. Ərazisində Mərkəzi Əlburz Milli 
Parkı, bir neçə qoruq yerləşir. 
ƏLCƏDİDƏ (5-1) ) – Mərakeşdə şəhər. 
Eyniadlı əyalətin inz. m. Əh. 147,5 min 
(2010). Atlantika okeanı sahilində port (ba- 

liq və kit, məhsulları ixrac edilir). Balıq 
konservi, ağac emalı, toxuculuq sənayesi 
müəssisələri var, 

Əsası 1502 ildə Mazaqan qalası adı ilə 
portuqaliyalılar tərəfindən qoyulmuş, 1767 

Qadim qala divarlırı 
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ilədək bu adla tanınmışdır. 1767 ildə Mə. 

rakeş sultanı Məhəmməd ibn. Abdullah, 
11757-90) tərəfindən tutulmuşdur. 1325 4, 

də ərəblər şəhəri yenidən tikmiş, Ә.С. 
adlandırmışlar. 1844 ildə Mərakeşin Fran. 
sanın protektoratlığına keçməsi şəhərin 
adını yenidən Mazaqan kimi rəsmiləş- 
dirdi. Mərakeş müstəqillik əldə etdikdən 
sonra (1956) şəhərə Ә.-С. adı qaytarıl. 

mişdir: 
Köhnə qala qorunub saxlanılır. Texniki 

un-t, teatr, port, bazar fəaliyyət göstərir. 

ƏLCƏZAİR (.4 54), Əlcəzair Xalq 
Demokratik Respublikası (дәдә 

Дили ədl Ди), 

Ümumi məlumat 
Afrikanın şm.-ında dövlət. Q. 

rakeş və Qərbi Böyük Sə 
a və Mali, c.-ş.-də Niger, ӱ-дә 
və Tunislə həmsərhəddir. Şm.-dan 

Aralıq dənizi ilə əhatələnir. Sah. 2381.7 
min m). Əh. 40.4 mln. (2008). Paytaxtı 

Əlcəzair s-dir. Rəsmi dil ərəb dili, pul 
vahidi Əlcəzair dinarıdır. İnzibati cəhətdən 
48 vilayətə bölünür. 

Ə, BMT-nin (1962), ƏDL-in (1962), 
Afrika İttifaqının (1999: 1963-98 illərdə 
ABT), BYİB-in (1963), BVF-nin (1963), 
opEK-in (1969) üzvüdür. 

Dövlət quruluşu 

Ə, unitar dövlətdir. Konstitusiyası 
2811.1996 ildə qəbul edilmişdir. İdarəetmə 
forması qarışıq respublikadır. 

Dövlət və icraedici hakimiyyət başçısı. 
yezidentdir, birbaşa və ümumi səsvermə 
ilə 5 il müddətinə seçilir (bir dəfə yenidən 
seçilmək hüququ ilə). Prezident ali haki- 

miyyəti həyata keçirir, daxili və xarici 

siyasəti müəyyənləşdirir, Nazirlər şurasına 
paşçılıq edir, silahlı qüvvələrin ali baş ko- 
mandanıdır, 

Ali qanunverici hakimiyyəti ikipalatalı 
parlament təmsil edir (1996 il konstitusiya 

islahatı nəticəsində yaradılmışdır). Aşağı 
palata - Milli xalq məclisi 380 deputatdan 

(ümumi və birbaşa səsvermə ilə 5 il müd- 
dətinə seçilir), yuxarı palata – Millət şurası 
hər üç ildən bir yarısı yenilənən 144 de- 
putatdan ibarətdir. Millət şurasının üçdə 

ikisi vilayət və dairə (komunna) hakimiy- 

yətlərinin seçkili orqanları tərəfindən 6 il 
müddətinə seçilir, üçdə birini isə prezident 
təyin edir 

İcraedici hakimiyyəti prezidentin təyin 
etdiyi baş nazirin başçılığı altında hökumət 
həyata keçirir. Digər nazirlər baş nazirin 
təqdimatı ilə təyin olunurlar. Hökumət Mil- 
15 xalq məclisi qarşısında məsuliyyət daşı- 
yır 

Ə--in siyasi partiya və birlikləri: Milli 
demokratik birlik (MDB), Milli azadlıq 

cəbhəsi (MAC), Dünya cəmiyyəti hərəkatı 
(ОСН), Mədəniyyət və demokratiya uğ- 
runda birlik (MDB). 

Təbiət 
Relyef, Şimali Ə.-in relyefi Atlas 

dirinin bir-birinə paralel silsilələri (Təll- 
Atlas, Böyük Səhra Atlası), həmçinin 

ensiz dərin dağarası dərələrlə parçalan- 

miş Varsenis, Böyük əl-Qəbail və Ki- 

çik əl-Qəbail, Hodna, Ores massivlərin- 
dən ibarətdir. Ərazinin çox hissəsini tutan 

Əlcəzair Böyük Səhrasının relyefində 
qumlu və daşlı səhralar, hünd. 500 m-ə 

çatan platolar üstünlük təşkil edir. C.-ş.- 
də geniş Əhaqqar vulkanik yaylası (Tahat 
4. – 2918 т, Ә.4п ən hündür nöqtəsi) 

yerləşir, 

ƏLCƏZAİR 

Bicayə (Becaiyə) 33 
Biskra: 210 
Bişar (Beşar) 1622 
Ванга, 44 

Buleydə (Blida) 17 
16 

Витс-Ву-Апспс 4 
Cicəl 26 
Cilfə (Celfa) 664 
Əl-Bəyəz (Əl-Bayad) 789 
Əlcəzair 03 
Əl-Tarf: 33 
Əl-Vadi 546 
Əmabə (Annaba) 14 
Əşşəlif: 48 
Helma 41 
Xenşela: 98 
İllizi 2850 
Konstantina 22 
Qalizan (Relizan) 48 
Qardaya 
Laquat 
Maskara 

Midiyyə 
Milə 

Msila 
Müstəğanim 
Naama 

Oran 

Səidə 
Sətif: 
Sidi-Bil.Abbas 

Skikda 
Suq-Əhras 
Tamanrasset 

Tebessa 
Türet 
Tipaza 
Tinduf 22 

Tisemsilt 159.0 

Tizi-Uzu 32 

Tlemsen 36 
Uarqla 90 
Ümm-əl-Buaqi 2120 

Bicayə (Becaiyə) 
Biskra 
Bişar (Beşar) 
Büira 
Buleydə (Blida) 
Bumerdas 
Burc-Bu-Arreric 
Cicəl 
Cilfə (Celfa) 
Əl-Bəyəz (Əl-Bayad) 
Əlcəzair 
Əl-Tarf 
Əl-Vadi 
Ənnabə (Amnaba) 
Əş-Şəlif 

4824 İHelma 
Xenşela 
İllizi 
Konstanfina 
Qalizan 
Qardaya: | 
Laquat 
Maşkara 
Midiyyə 
мә 
Msila 
Müstəğınim 
Хала 
Oran 
Səidə 
Sətif 
Sidi-Bil-Abbaş 
Skikda 
Süq-Əhras 
Tamanrasset 
Tebessa 
Türet | 
Tipaza 
Tinduf 
Tisemsilt 
Tizi-Uzu 
Tlemsen 
Uarqla, 
Ümm-əl-Buaqi 

Geoloyi quruluş və faydalı qazıntılar, 
Ə. ərazisində Böyük Səhra (Kembriyəqə- 
dərki Afrika platformasının bir hissəsi) və: 

Təll-Atlas (Alp-Himalay mütəhərrik qurşa- 
ğının q. seqmenti) geol. vilayətlərini ayırır- 
lar, Böyük Səhra platformasının bünövrəsi 
metamorfik süxurlardan ibarətdir: bu sü- 
хапаг platformanın qı-ində və c.-ş.-ində 
səthə çıxır. Təll-Atlas geol. vilayətində sub- 
enlik boyu uzanan tektonik örtüklər (Da- 

xili, Mərkəzi, Xarici zonalar və Təllönü 

çökək) seriyası ayrılır. Daxili zonanı Afrika 
platforması bünövrəsinin metamorfik sü- 

xurları, Mərkəzi zonanı Tabaşir-Aİt Pa: 

leogenin flişi, Xarici zonanı Tabaşir-Pa 
İeogenin dərinlik mergelləri, əhəngdaşıları 
radiolyaritləri və Yuranın dayazlıq karbo- 
natları təşkil edir: Təllönü çökək Neogenin 
dəniz molasları ilə dolmuşdur. Ə.-in bir çox 

rayonu, xüsusilə Təll-Atlas d.-rı üçün yük- 
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sək seysmiklik (6-7 bal) xarakterikdir. 

1954, 1980, 1994, 2003 illərdə dağıdıcı zəl- 
zələlər olmuşdur. 

Faydalı qazıntıları: neft, təbil qaz, uran, 
dəmir, manqan, mis, qurğuşun, sink, civə, 
sürmə, qızıl. qalay, volfram, barium filiz- 

i, 
m İqlim. Şimali Ə.-in iqlimi subtropik, 
Aralıq dənizi tiplidur. Qışı isti və yağışlı, 
yayı qızmar və quru keçir, Orta temp-r yan- 
varda sahilboyunda 122С, dağarası düzən- 
ilərdə 5 "C, iyulda 252С-диг. İllik yağıntı 
Təll-Atlasda 400-800 mm, əl-Qəbail mas- 

sivlərində 1200 mm-ə qədərdir, Əlcəzair 
Böyük Səhrasına keçid zonasında iqlim da- 
ha quru, yarımsəhra tiplidir (orta temp-r 

iyulda 32-36"C, illik yağıntı 200-400 mm- 
дл) İqlimi quru və isti tropik səhra iqlimi 
olan Böyük Səhrada sutka ərzində temp-r 

tərəddüdü 207C-dən yuxarıdır (yayda 

temp-r gündüz 40*С və daha yuxarı, gecə 
20"C, qışda uyğun olaraq təqr. 207C, 0*С 
və aşağı). İllik yağıntı 50 m-ə qədərdir. 
Quru küləklər tez-tez qum irtinaları ya- 

mdir, 
Çaylar və göllər. Ə.-də daimi axarı 

olan çay azdır. Mühüm çayı Şəlifdir 

(700 km). Çaylardan suvarmada istifadə 

edilir. Şimali Ə.-dəki çaylarda bəndlər, su 

anbarları, SES-lər tikilmişdir. Şor göllərin 
(sebhlərin) çoxu dağarası çuxurlardadır. 
Yayda göllər quruyur və 40-60 sn qalın- 
tiqda duz qatı ilə örtülür. Böyük Səhrada 
zəngin yeraltı su ehtiyatları ҹаг, 

Torpaqlar, bitki örtüyü və heyvanlar 
aləmi. Şimali Ə.-də qəhvəyi tomaqlar, dağ- 
larda isə onların növmüxtəlifliyi üstünlük 
təşkil edir. Sebhlərin ətrafında şorakət mas- 
sivləri vardır. Böyük Səhrada tropik səhra- 

larin çınqıllı torpaqları, sovrulan və yarım- 
bərkimiş qumlar yayılmışdır. Bəzi yerlərdə 
intensiv buxarlanma nəticəsində torpağın 
səthində dəmir və manqun birləşmələri 
səhra lakı adlanan qara nazik təbəqə əmələ 
gətirir. 

Sahilboyu ərazilərdə Aralıq dənizi tip- 
li bitkilər olan quru sərtyarpaqlı həmi- 
şəyaşıl ağaclar və kolluqlar səciyyəvidir. 
Dağlarda yüksəklik qurşaqlığı yaxşı gö- 
rünür, 400-500 m-ədək yüksəklikdə hə- 
mişəyaşıl kolluqlar və alçaqboylu ağaclar 
(makvis), həmçinin becərilən bitkilər 

(zeytun, püstə ağacı və s.), daha yuxarıda 
mantar və həmişəyaşıl (daş) palıd və yar- 

pağıtökülən ağac cinslərindən ibarət me- 
şələr vardır. 1200-1500 m yüksəklikdə 
Hələb şamağacı, 2000 m-ədək yüksəklik- 
də ardıc kolları və tuya, daha yuxarıda 
Atlas sidri bitir. Yüksək platolarda şiyav, 

yovşan, naz kimi ot bitkiləri üstünlük 

Əhaqqar dağlırı. 

təşkil edir. Böyük Səhranın bitki örtüyü 
çox kasaddır, əsasən, efemerlər və şo- 
ranotu kimi birillik bitkilərlə təmsil olu- 

nur. Çoxillik otlar, tikanlı kolluqlar və 

yarımkolluqlara yalnız qrunt: sularının 
səthə yaxın olduğu yerlərdə rast gəlinir. 

Heyvanlar aləmi xeyli dərəcədə məhv 
edilmişdir. Ə.-in şm.-inda bərbər makakası 

(maqo), qaban, Qəbiliyyə dovşanı qalmış- 
dir, Böyük Səhranın şm.-ında genetta, 20- 
laqlı kaftar, fenek tülküsü, çaqqal, vaşaq, 
gepard yaşayır. Qəzallara və mendes anti- 
Topuna (addaks) rast gəlinir. Xırda gəmirici, 
yarasa, yırtıcı quş, sürünənlər (kərtənkələ, 

varan, buqələmun, 20 növdən çox ilan, 
tısbağa) və cücülər (çəyirtkə, böv, əqrəb, 

gənə, skolopendr, filloksera və s.) çoxdur 
Ə.-də ümumi sah. 5,89 mln. һа olan 

18 mühafizə edilən təbii ərazi, o cümlədən 

Әһладаг, Tassilin-Acer (Ümumdünya irsi 
siyahısına daxil edilmişdir), Qurayya, Te: 
niet-əl-Həd, Şrea, Curcura (Şimali Afrika 

relyefinin nadir karst formaları) milli park 
ları vardır. 

Əhali 

Ə, əhalisinin əksəriyyətini (7396) ərəb. 

lər, asən, əlcəzairlilər, həmçinin məra 
Şətt-Melgir gölü 
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keşlilər, misirlilər və iraqlılar təşkil edir: 
bərbərlər (2600), о cümlədən qəbiflər 
(8,600), şiftlər (8,390), şaviyalar (596), 

həmçinin mzablar, tuareqlər, ərəbləşmiş: 
bərbərlər (379) yaşayır. Bundan азда Ə.- 
də fransızlar (0,199-dən çox) və digər xalq- 
lar da var. 

Ə. əhalinin yüksək və sabit artımı ilə sə- 

ciyyələnir: orta hesabla ildə 2,3796 (1990- 

2000). Ə.-in əhalisi (mln. nəfərlə) 1950 ildə 
8.7: 1960 ildə 10,8: 1970 ildə 13,8: 1980 

ildə 18,7: 1990 ildə 2003 ildə 31,6 
min. olmuşdur. 20 əsrin sonlarında doğum 
səviyyəsinin aşağı düşməsi əhalinin artım 
tempini azaltmışdır. 2004 ildə doğum sə- 
viyyəsi 1000 nəfərə 17,8 nəfər, ölüm səviy- 
yəsi 1000 nəfərə 4,6 nəfər, uşaq ölümü isə 

1000 nəfər yeni doğulana 32 nəfər təşkil 
edirdi. Fertillik göstəricisi 1 qadını 2,04 
uşaqdır. Kişilər sayca (50,589) xüsusilə: 

gənclər arasında qadınlarandan üstündür. 
Yaş tərkibi: 14 yaşadək 29,996, 15-64 

5,599, yaşı 65-dən yuxarı olan- yaşarusı = 65, 
(2004). Gözlənilən orta ömür 

71,2, qadınlarda = 74,3 
lar = 4,60 
müddəti kişilərdə 
ildi 

Əl 
nəfərd 

in orta sıxlığı 1 (2-də 13,5 

ölkə ərazisində qeyri-bərabər 
Şimali Ə.-də, əsasən Təll-Atlas 

bətən dar sahilyanı 
təqr, 9. 

erləşir 
ətəyində və n 

da bü ol, 
Burada sıxlıq 1 /m2-də 300 nəfərdir. Əl- 

i yaşayır 

bail və Ores r-nla 
dir. Dağlarda 

əqr, 1.5 mln. nəfər 

air ş.-nin ətrafı, ( 
Ја əhali six məsku 

ə Yüksək pla rda 

əhalinin orta sıxlığı 1 02-də 50 

rdir: Böyük Səhrada təqr. 1 mİn. nəfər 
işayır, burada sıxlıq 1 Хән2-Фә 1 nəfərdən 

deyil. Şəhərlərdə əhal 
yır (2002). İri şəhərləri (min nəfərlə): Əl- 
ço: 5870-i yaşa 

əzaır (1700, aqlo 
(750), K 

siyada 3009), Oran 
nstantina (530), Batna (290), Ən- 
0), Sətif (240), Sidi-Bəl-Abbas 

(150, aqlomerasiyada 207), Biskra (200), 

Cilfə (180), Tebessa (170), Buleydə (170) 
(2003), Kəndlilər arasında oturaq əhali 

təşkil edir (əsasən, Şimali Ə.-in 

və mərkəzi hissəsində), lakin ya: 
lər və maldar köçərilər də (Yük- 
ar, Böyük Səhra Atlası və Böyük 
Əməkqabiliyyətli əhali 9.6 min. 

nəfərdir (2003), onlardan 62. xidmət 
sahəsində (o cümləd: 1 idarəetmədə, 

14,690-i ticarətdə), 1496-i k.t-nda, 13,426- 

ysənayedə, 1094-i tikintidə çalışır. Əhalinin 

250/-i şağı həddindədir 
dir (2003). Hər il 

əlcəzairli (əsasən: ixtisaslı 

kadrlar) digər ölkələrə (daha çox Fransaya) 
iş axtarmağa gedir. 

yoxsulluğun 
(2001), işsizlər 26,29 
təqr. 2. min, 
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Tarixi oçerk 
Ə, qədim dövrdə və orta əsrlərdə. Ə. 

ərazisində Oldovay mədəniyyətinə aid ən 
qədim tapıntılar qarışıq materialı olan ar- 
xeoloyi abidələrdə (Eyn Напеҹ) müəyyən- 
ləşdirilir. Aşöl dövrünə bir sıra abidələr 
Го cümlədən az/antrop tapıntıları (7ernifin) 
ilə) aiddir. Mustye dövrü Atir mədəniyyəti, 
Yuxarı Paleolit Oran (İberiya-Mavritaniya) 
mədəniyyəti, Mezolit dövrü isə Qəfsə mə- 
dəniyyəti ilə təmsil olunur. Əvvəlki ənənə- 
lərin uzun müddət qorunub saxlanıldığı 
Neolit mədəniyyətlərində Nil vadisi Нә əla- 
qələr izlənilir. Bu dövrə ibtidai insan dü- 
şərgələri və bərbərlərin əcdadları olan 

Хитифуа tayfalar ilə əlaqələndirilən Bö- 
yük Səhradakı qayaüstü təsvirlər (Tassilin- 
Асег) aiddir. 

Е.ә, 12 əsrdə Ə, sahillərində ilk Finiki- 

ya koloniyaları salınmışdı. Onlar əvvəl qə- 
dim yunanlar, sonra isə romalılarla Aralıq 
dənizinin q.-ində ağalıq uğrunda mübarizə 
aparan güclü dövlətə çevrilmiş Karfagen 
ətrafinda birləşmişdilər. Е.ә, 3 əsrdə liyiya- 
һаг (bərbərlərin əcdadları) indiki Ə.-in 

şm.-ında massilər və masesilərin tayfa itti- 

faqlarını yaratmışdılar, Massilərin rəhbəri 
Masinissa (е.ә. 201-149) е.ә. 201 ildə hər 
iki ittifaqı vahid Numidiya çarlığında bir- 
ləşdirmişdi, Önun və xələflərinin dövründə 

şəhərlər inkişaf etmiş, çarlığın ərazisi və 
Aralıq dənizi dövlətləri ilə tic: 
genişlənmiş, özündə Numidiya 

iliyyətlərini əks etdirən özünəməxsus 
ləniyyət yaranmışdı. E.ə. 146 ildə Nu- 

midiya Romadan asılı vəziyyətə düşmüşdü. 
Masinissanın nəvəsi Yuqurta e.ə. 117 ildə 

mə 

hakimiyyətə keçmiş və romalıların ağa 
lğına qarşı mübarizəyə başlamışdı. Bu mü- 
barizə Numidiyanın parçalanması ilə nəti- 
cələnən (onun ş. hissəsi Romanın Afrika 
əyalətinə, mərkəzi və q. hissəsi isə Sezariya 

Mavretaniyasına qatılmışdı) “Yuqurta mü. 

haribəsi"nə (e.ə. 111-105) gətirib çıxar. 
mişdi, 

Roma müstəmləkəçiliyi, ölkənin latın. 
laşdırılması və ağır vergilər yerli əhalinin 
narazılığına səbəb oldu və onların bir qismi 
Böyük Səhraya köçdü. Şəhərlərdə qalanlar 
pun, yəni qərbi Finikiya dilini qoruyub 
saxlamaqla latın dilini, 2 əsrdə isə xristian. 
liğı qəbul etdilər, Romaya qarşı hərəkat 
dini xarakter aldı. Böyük Səhranın şm.-ın. 
dakı köçəri bərbərlərin İspaniyadan çağır. 
dıqları vandallar 429 ildə Şimali Afrika 
sahillərinə çıxdılar, Onlar romalıları dar. 

madağın edərək, paytaxtı (439 ildən) ye. 
nidən tikilmiş Karfagen ş. olmaqla öz döv. 
lətlərini qurdular. 

534 ildə vandalları qovan bizanslıların 
Roma irsini bərpa etmək cəhdi uğursuz ol- 
du: onlar yalnız liman şəhərlərini tuta bildi. 
lər, daxili vilayətlər isə bərbər başçılarının 
əlində qaldı. Bunlardan ən böyüyü bərbər 
Masunanın yaratdığı çarlıq idi. 508 ilə aid 
latın yazısında Masuna “mavrların və ro- 
malıların” (finikiyalılar, yı 
bərbərləri və afrikalıları, sonra isə ərəbləri 

və bütün müsəlmanları mavrlar adlandırır- 
dilar) çarı kimi qeyd olunur. 

664-702 illərdə indiki Ə.-in ərazisini 

ərəblər tutdular, Bərbər Kuseylənin başçılıq 

etdiyi 683-688 illər üsyanı yatırıldıqdan və 
ərəblərin “Kahinə” adlandırdıqları məlikə 

Dihyanın qoşunları darmadağın edildikdən 
sonra Ә. Əməvilər xilafətinin tərkibinə qa- 
tldi, islam və ərəb dili bərbər qəbilələri ara- 

sında yayılmağa başladı. Şəhərlərdə latın 
və pun dillərində də danışırdılar. Dağlarda 
yaşayan və xaricilər cərəyanının (bax Хан|- 
cilik) əsas dayağına çevrilən bərbərlər Əmə: 
vilərin ağır vergi siyasətinə qarşı üsyan 
(740-774) etdilər. Üsyandan sonra Əbu 

Qurrə əs-Sufrinin (əl-Yifrəni) Tilimsanda 

Qayaüstü 
təsvirlər. 

Tassilin-Acer, 
Esə. 3000-1000 

illər. 
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Antik Timqad şəhərinin qalıqları. 100-cü il. 

Bəni Yifrən əmirliyi (757-765), Таһәпдә isə 
Əbdürrəhman bin Rüstəm tərəfindən imam- 

liq - Rüstəmilər dövləti (777-909) quruldu. 

İmamlığın süqutundan sonra ibazilər (bax 
İbaziyyə) Böyük Səhradakı Mzab vil,-ndə 

məskunlaşdılar. Bu dövrdə Qərbi Ə, /4- 

asilərin, Şərqi Ə. isə Əğləbilərin haki- 
miyyəti altına keçdi. 

10 əsrdə Ə, də daxil olmaqla Məğrib 

Fatimilərin hakimiyyətinə keçdi. Onların 
paytaxtı Mehdiyyədən Qahirəyə köçürül- 
dükdən (973) sonra Sənhaçə bərbərləri Zi- 

rilər və Həmmadilər dövlətlərini qurdular, 
1062 ildə Ə. ərazisinə iki böyük ərəb tay- 
fasının (bəni Hilal və bəni Süleym) yürüşü 
burada ərəbləşmə prosesini sürətləndirdi 
1082 ildə ölkənin q.-ini Mürabitlər, sonra 

isə Müvəhhidlər işğal etdilər. Sonuncu- 

ların dövründə (га institutu meydana 
gəldi 

12 əsrdə, iqtisadi-mədəni inkişaf döv- 
rünü yaşayırdı, Tlemsen, Bicayə, Konstan- 
tina, Ənnabə və digər şəhərlər elm və 
ticarət mərkəzləri idi, İtaliya tacirləri Piza, 
Cenuya və Venesiyadan mal gətirir, bura- 
dan da yun, dəri məmulatları və taxıl apa- 

nırdilar, 13 əsrdə Müvəhhidlər dövlətinin 

zəifləməsi və parçalanması nəticəsində Ə. 
ərazisində müstəqil dövlətlər yarandı. Bun- 
lardan ən qüdrətlisi Əbdülvadilər dövləti 

(Zəyyanilər dövləti) idi. Bu dövlət Müvəh- 
hidlərin Məğribdə Əndəlis (ərəb-mavr) 
mədəniyyətini yaymaq siyasətini davam et- 

dirdi. Şərqi Ә. isə Həfsilər dövlətinə tabe 

oldu, 

Həfsilər və Merinilərin hücumları nəti- 
cəsində 14 əsrdən etibarən Əbdülvadilər 

dövləti zəifləməyə başladı. 13-17 əsrlər 

bərbərlərin ərəbləşməsi ilə yanaşı, Re- 
konkistanın gedişində İspaniyadan qovul- 
muş mavrların Ә.-ә köçməsi ilə əlamət- 
dardır, Məğrib bərbərləri Əndəlisin ərəb 

hakimlərinin ordularının əsas hissəsini təş- 
kil edirdilər, Kordova xilafəti dağıldıqdan 

sonra onlar Pireney y-a-nın Badaxos, To- 
ledo, Malaqa, Qranada və s. şəhərlərinin 
hakim sülalələri oldular, Məğribin iri şə- 

hərlərində Əndəlisdən gələn tacirlər, sənət- 

karlar, ilahiyyatçılar, memar və musiqiçilər 
məskunlaşdılar. Əndəlisli dənizçilər 875 

ildə Ə.-in q.-ində Тепев, 903 ildə isə Oran 

(hazırda ölkənin ikinci böyük şəhəri) 5 
hərlərinin əsasını qoydular. 13 əsrin orti 
larından Ә.-ә Əndəlisin kastiliyalılar və 

araqonlular tərəfindən tutulmuş şm. və 

mərkəzi vil.-lərindən qaçqınlar gəlməyə 
başladı 

Həfdilərin sikkəsi, 1249-76. 

Mavrlar Məğribə şəhər mədəniyyəti və 
zərif davranış ənənələrini gətirdilər. Şə- 
hərlilərin əsas hissəsini (həzərilər) təşkil et- 
məklə onlar özlərinin məişəti, geyimi, 

yüksək savadlılığı, bağçılıq və şəhərsalma 
bacarıqları, adları və ərəb dilinin Əndəlis 
şivəsi ilə seçilirdilər. Sonrakı dövrlərdə 
mavrların nəsilləri digər şəhərlilərlə qayna- 
yıb-qarışsalar da, Ə.-də Əndəlis ənənələri 
qorunub saxlanılmışdır. 

16 əsrin əvvəllərində Rekonkistanı Af- 
rikanın şm.-ında davam etdirmək niyyə- 
tində olan ispanlar Məğrib sahillərinə 
çıxdılar, Onlar Mersa əl-Kəbir (1505), 
Oran (1509), Bicayə (1510), az sonra isə 

Tlemseni ələ keçirdilər, Yerli hakimlər 
dəniz quldurları olan Огис və Xızır qardaş- 
larına müraciət etdilər, Oruc ispanları qov- 

duqdan sonra Əlcəzair ş.-nin hakimi oldu. 

Onun ölümündən (1518) sonra hakimiyyət 

özünü Osmanlı sultanının vassalı elan et- 
miş, Barbaros 
Xızıra keçdi. Ə.-də 1830 ilə qədər sürmüş 
Osmanlı hakimiyyəti idarəetmə baxımın 
danbəylərbəyilər (1518-87), paşa 
Var (1587-1659), ağalar (1659-71) və 
dayılar (1671-1830) dövrlərinə bölü: 

nür. Sultan 1 Səlim yeniçəri və topçulardan 

ibarət iki min nəfərlik heyət, döyüş sursatı 

ni ləvazimatı göndərməklə yanaşı, 
1 imtiyazlarının şamil 

Keyrəddin paşa kimi tanınan 

olunmasına razılıq verdi. Sultan adına xüt- 
bə oxundu və Ə. Osmanlı idarəçiliyinə 
keçdi. Böyük və güclü donanm. 
Barbaros Xeyrəddin paşa İspan 
liya, Malta, Korsika sahillərində düşmən 
lərini məğlubiyyətə uğratdış, Genuya və 
Barşelonaya hücum etdi, 1541 ildə Əlcəzair 
ş-ni mühasirəyə almış V Karlın hücumu- 

aradan 

ya, Sici 

nun qarşısını aldı. Barbaros Xeyrəddin paşu 
ispanların zorla xristianlaşdırdığı 70 min 
Əndəlis müsəlmanını Ә.-ә yerləşdirdi. Ələ 
keçirilən qənimətlər hesabına varlanın 
Ə-i osmanlıların Hindistanı və ya Mek 
sikası adlandırırdılar. 1550/51 ildə Osmanlı 
bəylərbəyi Həsən paşa ispanlara tabe olan 
Əbdülvadilərin (Zəyyanilərin) hakimiyyəti 
nə son qoydu və Ə--in şm--q.-ində birba 
idarəçilik qurdu. Bəylərbəyilər İstanbuldun 
təyin olunan paşalar əvəz etdilər. 

1587 ildə Ə. Osmanlı imperiyasının ра- 
şalığını (əyalətinə) çevrildi. Öz ağalarını 
seçmak hüququna malik olan yeniçərilər 
bir müddət sonra onlara qarşı çıxdılar 

ğaların öldürülməsi adət halını aldı. 1671 
ildən yeniçərilər və rəislər (donanma ka- 
pitanları) ömürlük hakim kimi dayını se 
çirdilər. Dayılar paşalığı İstanbul canişin- 
ləri ilə birlikdə idarə etsələr də, 1711 ildə 
dayı Sökəli Əli Çavuş sultana vergi ödə- 

а 
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məkdən boyun qaçırdı 
Dayılar dövründə Ə. ərazisi "dar üs-sul- 

tan”a (dayının idarə etdiyi paytaxt ərazisi) 
və üç sancağa — Şərqi (mərkəzi Konstan- 
üna), Tittari (mərkəzi Medea) və Qərbi 

kəzi Maskara, 1792 ildən sonra Oran) 
lünürdü. Bir çox səlahiyyətlərə (mə- 

murluq, konsulluq, sancaqbəyi hüququ və 

(m. 

s.) malik dayılar həmçinin qul alveri və də- 
quldurlarının əldə etdikləri gəlirlər he- 

rlanırdilar. Sancaqlar qəbilə 
olan: “Vətən”lərdən təşkil 

olunur, qazılık və şeyxliklərə bölünürdü. 

əlislilərin, yəhudilərin, ərəb- 

abına da v 

Türklərin, ən 
ərin, bərbərlərin və xristianların yaşadıq 

Əlcəzair ş.-nin əh 
lər idi, Əsas dil ərəb dili, 

sinin ümumi sayı 
60 min 

lili isə türk dili idi, 16 əsrin son- 
alılar çox gözəl 

esabsız məscid, hamam və 

rəfləri olan və bolluq içərisində yaşayan 
dən bəhs edirdilər, Tayfaların ya- 

zilər, adətən, tayfı başçıları tərə- 
Lakinb 

n təqr. 1/6 hissəsini nəzarətdə 
ə olunurdu. јә idarəçilik 

saxlaya bilirdi, onun dayağı yalnız yeni- 
və türklərin yerli qadınlarla nika. 

əsilləri idi, Onların 
a (əhl əl-məxzən) 

bədəv ərlə otu- 

hali, şəhərlilərlə kəndlilər arasında 

nifaq salmağa əsaslanırdı 
Qərb ocaqları (Osmanlı imperiyasının 

hakimiyyəti altında olmuş Ə,, Trablusqərb 
və Tunis əyalətlərinin ür i adı) arasında 

lik olan Ә. dayı- 
arı və dəniz quldurları qarətlərdən böyük 

əldə edirdilər. Quldurlar Aralıq dəni- 
zindən çıxıb Cəbəlüttariq boğazını keçərək 
Капага-п, İngiltərə, İrlandiya, Hollandiya, 
Dinimarka, hətta İslandiyaya qədər gedə 
bilirdilər kto: tanıdı: 

ən böyük donanmay 

Avropa Ә.- de 
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ndən görünüş, 

Fransa (1628), İngiltərə (1662), Hollandiya 

(1680) onunla müqavilələr bağladı. Təkcə 
17 əsrin əvvəlində vasitəçilər 37 min 720: 

nəfər avropalı əsiri alıb girovdan azad etdi- 
lər. 17 əsrin əvvəlində İspaniya zülmündən 
Şimali Afrikaya köçmüş morisklər Ə.-də 
şəhər mədəniyyəti, bağçılıq, əkinçilik və 
sənətkarlığın inkişafına səbəb oldular. La- 

kin Fransa və İngiltərə donanmasının güc- 
lənməsi və Aralıq dənizini nəzarətləri altına 
alması Ə.-i də zəiflətdi. Ə.-dəki yeniçə- 
rilərin sayı azaldı, dənizçilik gəlirlərinin 
azalması səbəbindən vergilərin artırılması 

yol açdı. 1671 ildən sonra 28 
dayının yarısı öldürülmüşdü. Belə bir və- 
ziyyət Osmanlı imperiyasının həm Ə., həm 
də Avropa dövlətləri ilə münasibətlərində 

inliyə gətirib çıxardı. Sultan III Əhməd 
(1703-30) Poyarevats sülh müqavilələrini 
(1718) imzaladı. 1720-ci illərin sonunda III 
Əhməd İsgəndəriyyə, Rodos, Lefkoşa, 
Trablusşam, İraklion və Xanya kimi Os- 
manlı portları və şəhərlərinə Ə. g 

üsyanlar: 

milərinin 
təchizatının dayandırılması haqqında əmr 
verdi. Sultanın devrilməsi dayıların müs- 

təqil daxili və xarici siyasət yeritməsinə sə- 

bəb oldu, Napoleonun Misir səfəri (1798. 
1801) zamanı Ə. Fransaya müharibə elan 
etdi, Əbukir vuruşması (1798) və Trafalqar 
yuruşmasından (1, ) sonra İngiltərə Ara- 
lıq dənizində ən güclü donanmaya sahib 
oldu, Ə. dənizçiliyi əhəmiyyətini itirdi. 
Vyana konqresində (1814-15) İngiltərənin 
istəyi ilə dəniz quldurluğunun ləğv edil- 
məsi məsələsinə baxıldı. Bu bəhanə ilə 

ingilislər Ə.-ə donanma göndərərək Əlc: 
zair ş.-ni topa tutdular, gəmiləri batırdılar 
(1816) 

Osmanlıların 1828-29 illər müharibə- 

sində Rusiyaya məğlub olması Ə.-in vəziy- 
yətini daha da pisləşdirdi. Yunanların 
azadlıq mübarizəsini dəstəkləyən İngiltərə 

və Rusiya ilə müttəfiq olması Fransanı Ә,. 
iələ keçirmək üçün hərəkətə gətirdi, 

Əlcəzair fransız müstəmləkəçilərinin 
hakimiyyəti altında (1830-1962). 1830 1 
iyunun 14-də fransızlar Ə, sahillərinə qo, 

şun çıxardılar, iyulun 5-də sonuncu dayı 

Hüseyn paşa təslim olduqdan sonra ölkəni 

tərk etdi. Ə.-də fransızlara qarşı müqayimər 
hərəkatı başladı, Bu hərəkata Ə..-in ş.-ində 
Konstantina hakimi Əhməd bəy, q.-ində 
və mərkəzində isə əmir Əbdülqadir rah. 
bərlik edirdi. Fransızlar Zaaca (1849), 
Laquat (1852), Tuqqurt (1854) vahələrində 
üsyanları çətinliklə yatırdılar, Qəbiliyyənin 
(1851-57) işğalı 6 il çəkdi, Ə.-in q.-ində və 
c.-unda baş vermiş qiyamları yatı 

üçün 11 il (1859-70) sərf olundu. Mukran/ 
üsyanı (1871-72) Fransanın Ə.-də hökm. 

ranlığını sual altında qoydu. Sonuncu üş. 
yanlar 1876-83 illərdə baş verdi: fransızlar 
üsyançılara divan tutdular. Onlar dini-si- 
yasi pərdə altında ordunun gücü ilə Ə. xal- 
qının müqavimətini qırmaqla xristianlığı və 

fransız dilini yaymağa çalışırdılar. Üsyan 
etmiş qəbilələrin torpaqları avropalılara 
hədiyyə edilirdi. 

Ə, 1834 ildən Fransanın müstəmləkəsi 

oldu. Fransa kralı Опеал1 Lui Filipp Fran- 

sa Şimali Afrikası müstəmləkə ərazisini 

(Ə., Tunis, Mərakeş) yaratdı. Üç əyalətə 

bölünən Ə. “ərəb büroları” tərəfindən (baş- 

da Parisdən təyin edilən vali olmaqla) ida- 

rə olunurdu. 1847 ildə Ə.-də 110 min nəfər 

avropalı (o cümlədən 47 min ffansız, qalanı- 
ları isə ispanlar, italyanlar, maltalılar, al- 
manlar idi) yaşayırdı. Qeyri-fransızlara yə 
qarışıq mənşəli şəxslərə Fransa vətəndaşı- 

nın bütün hüquqları verildi (1870). Fransa. 

Prussiya müharibəsinin nəticələri Əlcəzair 
kommunasının (1870-71) qısamüddətli 
fəaliyyətində əksini tapdı. Müstəmləkə 
lər dövlət torpaqlarına və müsəlman icma- 
sına məxsus torpaqlara (həbus), həmçinin 
üsyan etmiş tayfaların torpaqlarına müsa- 
dirə yolu ilə sahib çıxdılar. Meşələr, mə- 
dənlər və digər təsərrüfat əhəmiyyətli əra- 
zilərdən əlavə ən yaxşı torpaqların yarısı 
(4,5 mİn. Ла-дап 2,3 mln. Ла) Fransa müs- 

təmləkə idarəsinin və ayrı-ayrı müstəmlə- 
kəçilərin əlinə keçdi. Ə. metropoliya üçün 
ucuz xammal mənbəyinə və mühüm satış 
bazarına çevrildi: Ки. məhsulları (şərab, 

sitrus meyvələri, digər meyvələr, faraş tə- 
rəvəz), fosforitlər və dəmir filizi, Fransanın 
aparıcı: inhisarları iqtisadiyyatın bütün 
önəmli sahələrinə (banklar, şaxtalar, mə- 
dənlər, müasir f-b-lər və aqrar şirkətləri) 
nəzarət edirdi. “Müstəmləkələşdirmə sen- 

yorlar”ı adlandırılan Əlcəzair-Avropa 
mənşəlilərin yuxarı təbəqəsi inhisarların 

ƏLCƏZAİR 

müvəkkili, müttəfiqi və işgüzar partnyoru 

a 19əsrin sonlarında şəhərlər Ə, xalqının 
milli azadlıq hərəkatının mərkəzinə çevril- 
di. Ənənəçilər (əsasən, sahibkarlar, din xa- 
dimləri və b.) 1887 ildən başlayaraq islam 
qayda və adətlərinə hörmətlə yanaşmaq, 

həmçinin Fransaya xidmətdən imtina et- 
mək tələbi ilə petisiyalarla çıxış edirdilər. 

1892 ildə Ə.-də gənc əlcəznirlilər fəaliyyətə 
başladılar. Birinci dünya müharibəsinin 
əvvəlində ənərəçilərin bir hissəsi Osmanlı 
imperiyasını, gənc əlcəzairlilər isə Fransanı 
dəstəklədilər. Fransa ordusunda xidmət 

edən 173 min nəfər əlcəzairlidən 25 mini 
həlak oldu. Eyni zamanda 119 min nəfər 
əlcəzairli Fransada işləyirdi. 1926 ildə 
Məğrib mühacirləri Fransada “Şimali Af- 
rika ulduzu" milli-inqilabi təşkilatını (1936 
ildə Ə.-də də fəaliyyətə başladı, 1937 ildə 
Əlcəzair Xalq Partiyası — ƏXP adlandırıl- 

dı) yaratdılar, 
1920-ci illərin əvvəllərində Ə. xalqının 

hüquqları uğrunda mübarizəyə Əbdülqadi- 
rin nəvəsi Xalid başçılıq edirdi. 1931 ildə 

Əbdülhəmid Вен Bədis “Əlcəzair vətənim, 

islam mənim dinim, ərəb dili dilimdir” 
şüarı ilə Əlcəzair Üləmaları Assosiasiyası- 

qın əsasını qoydu. Fransada Xalq Cəbhə- 
sinin qələbəsi (1936) nəticəsində əlcəzair- 

lilərə bəzi demokratik azadlıqlar verildi. 

Lakin 1936 ildə Ə.-in bütün partiyalarını 
birləşdirən Müsəlman konqresinin “Tə- 
ləblər xartiyası” hökumət tərəfindən rədd 

edildi. 

İkinci dünya müharibəsi zamanı, Fransa 
faşist Almaniyasına təslim olduqdan (1940, 
iyun) sonra Ə. Almaniya və İtaliya üçün 
xammal və ərzaq bazasına çevrildi. 1942 
ilin noyabrında Ə.-ə ABŞ-İngiltərə desantı 

çıxarıldı və Əlcəzair ӱ. Fransa müvəqqəti 
hökumətinin mərkəzi oldu. Yüz minlərlə 

əlcəzairli Fransa ordusuna səfərbər edildi, 
Tunis, İtaliya, Fransa və Almaniyada fa- 
şizməleyhinə vuruşdu. 1943 ildə “Ə. xalqı- 

nın manifesti” Ə. müstəmləkə idarəsinə 

təqdim olundu. 1944 ildə yaradılmış “Ma- 

nifest və azadlıq dostları” cəmiyyəti Ə.-ə 

muxtariyyət verilməsi tələbini irəli sürdü. 
Lakin 1945 ilin mayında Ə.-də baş vermiş 
üsyan amansızlıqla yatırıldı (45 min nəfər 
əlcəzairli öldürüldü), cəmiyyətin fəaliyyəti 
dayandırıldı. "Əlcəzair orqanik statutu” 

(1947) əslində müstəmləkə refimini qoru- 
yüb saxladı, Lakin bu qanun da pozulurdu 
(xüsusilə seçkilər zamanı). 1951 ildə Ə. 

partiyalarının birliyi kimi formalaşmış 
"Azadlığı müdafiə və hörmət cəbhəsi” 

məqsədinə çatmadı və dağıldı. 1947 ildən 
dağlarda partizan dəstələri yaradan ƏXP- 

Şərəf və şəhidlik abidəsi, Əlcəzair ş 

nin gizli qrupları birləşərək ərəb ölkələ- 
rindəki Ə. mühacirlərinin köməyilə Mil- 

li Azadlıq Cəbhəsini (MAC) yaratdılar 

(1954, mart). 1954 il noyabrın 1-nə keçən 
ресә baş verən üsyan milli azadlıq in- 
qilabının (1954-62) başlanğıcı oldu. 1958 
ilin yayında MAC döyüşçülərinin sayı 130 
min nəfərə çatdı. Ə. dövlətinin siyas 

inzibati təşkilatı, Əlcəzair İnqilabının Milli 

Şurası (ƏİMŞ) ali orqanı yaradıldı. 1956 
ildə MAC-ın rəhbərliyi demokratik və so- 

sialyönümlü Ə. resp. şüar. ilə çıxış etdi 
Lakin Fransanın hərbi üstünlüyü və avro- 
раһ ultramüstəmləkəçilərin barışmazlığı bu 
mübarizənin uzanmasına gətirib çıxartdı, 
nəticədə | mİn. əlcəzairli həlak oldu, təqr. 

2 mln. nəfər həbsxana və həbs düşərgə- 

lərinə salındı, 9 min kənd yerlə yeksan 
oldu. 1958 il sentyabrın 19-da Qahirədə 

Əlcəzair Cümhuriyyətinin yaradılması clan 
edildi və Fərhad Abbasın başçılığı ilə mü- 

vəqqəti hökumət quruldu, Onu bütün ərəb, 
həmçinin bəzi Asiya və Afrika dövlətləri 
tanıdı. Əlcəzairlilərin müqaviməti, Şarl de: 

Qollun 1959 ilin sentyabrında Ə. xalqının 
öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu 
tanıması, xüsusilə ultramüstəmləkəçilərin 
Ə.-də baş vermiş qiyamlarının (1960, yan- 
var, 1961, aprel) yatırılması nəhayət ki, öz 

işini gördü. Fransanın MAC ilə danışıqları 
Ə.-də mühuribəyə son qoyan Eyian saziş- 
lərinin (1962) imzalanması ilə başa çatdil. 

Müstəqil Əlcəzair. 1962 il iyulun 1-də 
keçirilmiş referenduma əsasən Ə. müstəqil 
dövlət (rəsmən iyulun 5-də elan edildi) 

oldu, 1962 ilin sentyabrında Əlcəzair Xalq 
Demokratik Respublikası (ƏXDR) kortəbii 
sürətdə yaranmış fəhlə və kəndli özünüida 
rəsini qanuniləşdirdi, ölkəni tərk etmiş 
əcnəbilərin mülkiyyətini milliləşdirdi. La- 
kin ağır iqtisadi şərait və ölkənin ilk pre 
zidenti Ben Bellanın зәһмәт. hərbi çev 
rilişlə (1965, 19 iyun) nəticələndi. Haki 
miyyətə H.Bumedyenin başçılığı ilə İn 
qilabi şura keçdi. 1966-74 illərdə Н.Ви. 
medyen bütün xarici mülkiyyəti millilə: 
dirdi və istehsalın 8076-dən çoxunu təşkil 
edən dövlət sektorunu yenidən qurdu. Aq 
rar islahatların aparılması, 6 min koopera 
tivin və 660 sənayc müəssisəsinin yarıdıl. 
ması, gəlirlərin 259/-dən çoxunun təhsilə 
ayrılması, neft və qaz hasilatından əldə oli 

nan gəlirlərin artması, Milli xartiya (1976) 
və ƏXDR-in yeni konstitusiyasının qəbul 
edilməsi onun nailiyyətləri idi. 1978 ildə 
H.Bumedyenin vəfatı ilə Ə. tarixində yeni 
mərhələ başladı: neft və qazdan əldə olunan 

gəlirlərin azalması və eyni zamanda hasilat 
həcminin aşağı düşməsi, bununla yanaşı 
xarici borcların ödənilməsi zərurəti sosial. 

iqtisadi vəziyyəti pisləşdirdi 
Ş.Bencədid (1979-92) dövlət müəssisə- 

lərinin özəlləşdirilməsinə şərait yaratdı 
1989 ilin martında qəbul olunmuş konstitu- 

siyaya əsasən MAC-ın siyasi monopoliyası 
ləğv edildi, çoxpartiyalı sistem yarandı 
Əsas partiyalardan biri A.Mədəni və Ə.Bel- 

hacın rəhbərlik etdiyi İslam Qurtuluş Cəb- 

həsi (İQC) idi. 1990 ilin iyununda İQC 
yerli orqanlara (bələdiyyələrə) seçkilərdə, 
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1991 ilin dekabrında isə parlament seçkilə- 
tinin 1-ci mərhələsində qalib gəldi. Lakin 
İQC ilə konsensusa gəlməyə çalışan Ş.Ben- 
cədidin istefasından sonra hakimiyyətə 
keçən Ali dövlət şurası (ADŞ) seçkilərin 2- 
ci turunu (1992 il yanvarın 16-da keçiril- 
məli idi) ləğv etdi. Ölkədə nəzarəti əlinə 
keçirən ordu ilə İQC arasında başlayan 

münuqişə vətəndaş mühuribəsi ilə nə 
ləndi, İslamçıların Ə.-in sırf müsəlman: 
ölkəsi olmaq və milli ənənələrin qorunub 
saxlanılması uğrunda mücadiləsi 1992-97 
illərdə 400 min fransızdilli əlcəzairlinin 
Avropaya mühacirət etməsinə səbəb oldu. 
Ordu və xüsusi təyinatlılar islamçıları ağır 
itkilərə məruz qoydular. Müharibə ərzində 
1996 ilin yayında 50 min nəfər, 1998 ildə 
isə təqr. 100 min nəfər öldürüldü. İQC-nin 
deputatları da daxil olmaqla 20 min nə- 
fərdən çox islamçı həbs və sürgün edildi 

ADŞ-nin üçüncü və sonuncu sədri gen 
Y.Zərval 1993 ildən islamçılarla danışıqlar 
aparmağa çalışsa da, bu cəhd uğursuz oldu. 
Lakin vəziyyət getdikcə ağırlaşdığı üçün 

ədər səngidi. İslamçıların bir 
nübarizələrini dinc yolla davam 
1996 ilin noyabrında keçirilmiş 

mxalq referendumu ƏXDR-in prezi- 
resp, olmasını nəzərdə tutan yeni kon- 

anı təsdiqlədi, 1997 ilin iyununda 
Milli məclisə seçkilərə 39 partiya və se: 
çicilərin 669/-i (təqr. 11 min. nəfər) qatıldı. 
1999 ildə Ə.Bureflika Ə.-in prezidenti se- 
çildi və vətəndaş müharibəsinin faktiki da- 

ndırilmasına nail oldu. 2001 ilin yazın- 
dan Ə.-də vəziyyət Qəbiliyyədə bərbərlərin 

qiyamı ilə gərginləşdi. Kütləvi çıxışlar 
andarmeriya tərəfindən yatırıldı. Rəsmi 
məlumatlara görə 6 nəfər öldürüldü, 2.min 
nəfər yaralandı. Qiyamçıların əsas tələbi 
təmaziq (bərbər) dilinin ikinci rəsmi dil 
(ərəb dilindən sonra) elan olunması idi, 
2002 ilin mayında parlament seçkilərində 
23 partiya və 7,4 min. nəfər (seçicilərin 
4199-i) iştirak etdi. Seçkilərdə MAC (se- 

çicilərin 35,594-i) 389 yerdən 199-nu qa- 
zandı. Ə.Buteflika 2004 ildə yenidən pre- 

zident seçildi. O, bərbər qiyamçılarının 
könüllü surətdə təslim olacaqları təqdirdə: 

amnistiya məsələsinə baxılacağını bildirdi 
2005-06 illər Ə.-də islamçı qruplaşmaların 
"ABŞ və Qərb dövlətlərinin Ərəb Məğri- 

bində maraqlarına qarşı cihad” dövrü oldu. 
2009 ildə keçirilən prezident seçkilərində 
Buteflika səs çoxluğu ilə (90,296) üçün 
dəfə prezident seçildi, Ölkədəki iqtisadi- 

siyasi böhran 2010 ilin dekabrından etiraz 

çıxışlarına səbəb oldu. Prezident siyasi 
islahatların başlanmasını elan etdi. 2014 

ilin aprel ayında keçirilmiş prezident seç- 
kilərində Ə. Buteflika dördüncü dəfə qalib 

gəldi 
Ə, 1991 il dekabrın 26-da Azərb. Resp.- 

nın müstəqilliyini tanıdı. İki ölkə arasındakı 
diplomatik münasibətlər 1994 il aprelin 22- 
də quruldu. Ə. ilə Azərb, Resp. arasındakı 
əməkdaşlıq, əsasən, BMT və İKT çərçivə- 
sində inkişaf etdirilir. 2015 ildə Azərb.-da 

Ə.səfirliyi, Ə.-də isə Azərb. səfirliyi açıldı 
Ə. hökuməti Em.-ın Azərb.-a təcavüzünü 
pisləyir və Azərb. Resp--nın ərazi bütövlü- 
yünü dəstəkləyir. 

Sonatrak” dövlət 
neft-qaz şirkətinin 
mənzil-qərargahı 

Əkəzmir s 

Təsərrüfat 4-0 
Ə, inkişaf etmiş neft-qaz və hasilat 

nayesi olan aqrar ölkədir. ÜDM-in: əs 
təqr. 609,4 mird. dollar (alıcılıq фа јуу 
pariteti üzrə), adambaşına — 15 min dollar, 
real ÜDMartımı təqr. 4,296, insan inkişaf, 
indeksi 0.745 (2016: dünyanın 188 ölkəsi 
arasında 83-cü yer) təşkil edir. ÜDM-in 
strukturu (2016): xidmət sferası = 48.49, 
sənaye və tikinti — 38,496, Ка, = 13,295 
İşləyənlərin sayı 11:78 mln. nəfərdir 
(2016), onların təqr. 58,486-1 xidmət sfe. 
rasında, 30,954-i k.t--nda çalışır. İşsizlik 
səviyyəsi 9,999-dir (2016), 20 əsrin son 
onilliyində iqtisadiyyatın strukturunun də. 
yişdirilməsi üçün islahatlar aparılmışdır. 
İslahatların mahiyyəti bazar mexanizminin 
tətbiqindən, dövlət müəssisələrinin qismən 
özəl və ya səhmdar mülkiyyətinə verilmə- 
indən, xarici investorların cəlb edilmə- 

sindən və diqqətin müasir texnologiyaların 
istifadəsinə yönəlməsindən ibarət olmuş. 

dur, iqtisadiyyatın əsas sahələri olan neft 
və qaz sənayesi, həmçinin iri sənaye kom- 
pleksləri dövlətin əlində cəmləşmişdir. . 
Dövlət sektoru: ölkənin iqtisadiyyatında 
əsas yer tutur. Özəl sektor yüngül və ye- 
yinti sənayesi (70-9003), tikinti (6094), xid. 

mət, topdan və pərakəndə satış (hər biri 

8096) və k.t.-nda (8093) üstün yer tutur, 20 

əsrin sonunda dünyada neft və qazın qiy- 
mətlərinin, həmçinin qazın ixracatının art- 

ması nəticəsində xarici ticarət balansının 
sabit müsbət saldosu yaranmışdır. 

Sənaye. Ə.-in iqtisadiyyatının əsasını 
mədən sənayesi təşkil edir (1967 ildən 
“SONAREM” dövlət şirkəti tərəfindən nə- 

zarət olunur). Hasil edilən əsas mineral 
xammal növləri (2011): dəmir filizi (234 

min f), qurğuşun və sink (40 min (), fosforit 
(1,5 mİh. 1), баги (60 min 7), gümüş (2.7 /), 

qızıl (2,4 1) vəs. 

Neft (Afrikada Nigeriya və Liviyadan 
r) və təbii qaz (Afrikada 1-ci 

yer və dünyada Rusiya ilə ABŞ-dan sonra 
3-cü yer) hasilatı əsas sənaye sahələridir, 
onların ixracatı valyuta daxilolmalarının 
təqr. 9599-ni və ölkənin dövlət büdcəsi gə- 

lirlərinin təqr. 2/3-ni təşkil edir. 2014 ildə 
83 mln. / neft (Aİ ölkələrinə 7296, Şimali 

Amerikaya isə 1796) və 83,29 mlrd. ли? саг 
(o cümlədən 26 mlrd. m mayeləşdirilmiş 
halda) ixrac olunmuşdur. Neft-qaz sekto- 
runun 9996-nə “Sonatrak” dövlət şirkəti 

(1963 ildən, Hassi-Mesaud, Uarqla, Hassi- 

Тин), Məsdar, Tin-Fue, Qurd-əl-Bahel vəs. 

r-nlarda neft yataqlarının işlənməsini hə: 

yata keçirir) nəzarət edir. İşlənilən ən iri 
qaz yatağı Hassi-R.Meldir. 1967-7) illərdə 
SSRİ ilə Ə.-in “Sonatrak" dövlət şirkəti 
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arasında bağlanmış müqavilə ilə əlaqədar 
işlərə akad. M.Əliyev rəhbərlik 

etmişdir. Azərb.-ın bir qrup geoloqu Azərb. 
EA-nın m. üzvü ƏŞŞŞıxəlibəylinin rəhbər-- 
liyi ilə Ә.бә aparılar elmi tədqiqat işlə- 
sində fəal iştirak etmişdir. Azərb: alimləri 
Ə--də Səhrayi-Kəbirdə və Atlas d-rında: 

(нун neftli-qazlı sahələr ayırmışlar. 
Dəmir filizi (Afrika üzrə hasilatın 

2.869-i) yataqlarının işlənməsi ölkənin şm.- 
q-ində, şm.-ında (Beni-Saf, Sakkar, Ti- 

mezrit) və c.-unda (Cəbəl-Uenza, Bu-Had- 
ra, Xanget) aparılır. Təqr, 40–5096 filiz 
ixrac edilir. Bişar, Kenadza və Ksiksuda, 
əsasən daxili ehtiyaclar üçün daş kömür, 
iyan metallardan əsasən, sink və az miq- 
darda qurğuşun, mis və sürmə çıxarılır. 
Qurğuşun"sink. filizlərinin üç yatağı is- 
üsmar olunur = Əl-Abed, Xerzet-Yusef və 
sidi-Kambur. Uran və volfram filizləri 
(Əhaqqar yaylası) hasil edilir. Əzab və 
Fendek mədənlərində civə (hasilat üzrə 
Qırğızıstan və İspaniyadan sonra dünyada 
3-cü, ixracat üzrə isə 4-cü yeri tutur) və 
tosforitlərin (Tebessa r-nunun Cəbəl-Onk 
mədəni: çıxarılan xammalın yarısından 
çoxu ixrac edilir) hasilatı ixraeyönlüdür. 
Hər il təqr. 18 min r kaolin və 230 min r- 
dan artıq daşduz istehsal olunur. 

Ə--in elektrik enerfisi mazut və təbii qa- 
za əsaslanır, İES-lər üstünlük təşkil edir. 

Elektrik eneriisi istehsalı 2001 ildən 2014 
ilədək 24,7 mlrd. kVT/saat-dan 60 mlrd. 

AVtsaat-adək artmışdır. Ən iri İES-lər € 
cəzair, Oran, Konstantina, Skikda və Ənna- 
bədə yerləşir. Elektrik enerfisinin istehsalı 
və paylanmasını “SONELQAZ" dövlət şir- 
kəti idarə edir. Gücü 100-200 min A/r olan 

buxar-turbin İES-ləri istismardadır (Ən- 

nabə, Oran, Arzev, Əlcəzair və Skikdada). 
K dizel və qaz-turbin stansiyaları 

gücü təqr. 100 min KV/) Əlcəzairin şəhər- 
ətrafında, Hassi-Mesaudda, Вигалҝдә, 
Msilada, Tiaretdə, Назы R"Meldə və s.-də 

geniş yayılmişdir. 
İri elektrik stansiyaları dairəvi ener- 

ii sisteminə birləşdirilmişdir. 1993 ildə 
Ayn-Usera yaxınlığındakı elmi tədqiqat 
mərkəzində gücü 15 MVfolan eksperimen- 

tal atom reaktoru milli nüvə proqramı çər- 
çivəsində tədqiqatlar üçün işə salınmışdır. 
Ә--4п emal sənayesi qara (Ənnabə r-nun- 
dakı Əl-Həcərdə ildə gücü 1,8 mİn. £ polad 
olan tam dövrəli kombinat) və əlvan me- 
tallurgiya (Qazavetdə sink istehsalı z-du: 
Əzzabda civə filizinin emalı üzrə me- 
tallurgiya kombinatı) müəssisələri ilə təm- 
sil olunmuşdur. Neft emalı z-dlarının 
ümumi gücü ildə təqr. 26,5 mİn. / xam 
neftdir, onun 16 mln. /-u Skikdada yerləşən 

Daxili tələbat üçün neft məhsulları 4 neft 
emalı z-dunda istehsal olunur: Arzev (ildə 
3 min. (), Əlcəzair (ildə 2.9 min. (), Hassi- 
Messud və İn-Amenasda Ə. üçün səmt neft 
qazının istifadəsi olduqca aktualdır. Hassi- 
Mesatdda məhsulun boru kəməri (uz. 800: 
km) vasitəsilə Arzev portuna çatdırılması 
üçün 2 zavod tikilmişdir. Maşınqayırma 
ağır yük maşınları və avtobusların qu- 
raşdırılması (Ruibada 2-4), “Pe)o” mü- 
hərrikləri (Əlcəzairin şəhərətrafı qəs.), 
ekskavator, traktor (Konstantina) və digər 
kit. maşın və avadanlıqları (Sidi-Bəl-Ab- 
bas), vaqon və d.y. avadanlıqları (Ənnabə 
və Əlcəzair), dəzgah (Ued-Xamimin), 

elektrotexnika və elektroni- kanın (Tizi- 
Uzu, Əlcəzair, Sətif, Konstantina, Sidi-Bəl- 
Abbas, Biskra, Məhəmmədiyə və Tlemsen 
z-dları) istehsalına əsaslanır. Әлпаһә, 
Tebessa, Arzev, Əlcəzair və Oranda gübrə 
istehsali, toxuculuq sənayesi (yerli pambıq 
və yun əsasında) inkişaf etmişdir. Mantar, 
kağız, sement və şüşə istehsal olunur, 

Yeyinti sənayesi müəssisələri Şimali Ə.-ın, 
demək olar ki, bütün şəhərlərində yerləşir 
(şərabçılıq, konserv z-dları, tütün f-kləri, 

aqrar xammal emalı). Kustar sahələr: xal- 
çaçılıq, naxıştikmə (Qəbail və Orcsanın 
dağlıq r-nlarında), şirli keramika, mis mə- 
mulatı, saxsı qablar, burnuslar, məişət 1ə- 
vazimatları, toxunma məmulatlar, 

İllik oduncaq tədarükü təqr. 2,7 min mö, 
o cümlədən məişət tələbatları üçün 2,3 min 

mö təşkil edir. Ağac tədarükü (Hələb şam- 

ağacı və Atlas sidri - ölkənin əsas inşaat 
ağacları) Təll-Atlas dağlarında mühüm yer 
tutur. Mantar: palıdı mühüm təsərrüfat 

tlidir: onun tədarükü üzrə İs- 
ә Portuqaliyadan sonra dünyada 

3-cü yeri tutan Ə, bu sahədə ən yaxşı 
istehsalçıdır. 

Kənd təsərrüfatı, Ə.-də tomaq ehtiyat- 
Лап məhduddur – ərazisinin yalnız 17.4v4-i 
ki üçün yararlıdır və bunun təqr. 749/-ni 
otlaqlar tutur (2014), К.л.-пип əsasını əkin- 
çilik təşkil edir (aqrar məhsulların də- 
yərinin 3/4). Yulaf (yığım min r: 2013) - 
114, kartof 4400, buğda 3200, arpa 1750, 
zeytun 395, kolza 47, lobya 42, soğan 
1144, pomidor 772, xurma 725 və s, əsas 
ki məhsullarıdır. Aralıq dənizinin ensiz 
sahil zolağı, dağətəyi və dağarası düzən- 
liklər əkinçilik üçün daha əlverişlidir. Qu- 
raqlıq sahələrdə yalnız suvarma əkinçiliyi 
mümkündür. Suvarılan toaqlarda (5600 
kmi) əkinçilik üzrə məhsulun (əsasən, mey- 
və və tərəvəzin) 4096-i becərilir. Dənli bit- 

kilər, əsasən, buğda (xüsusən bərk növləri: 
Sidi-Bəl-Abbas, Sərsuf və Sətifin məh- 

suldar düzənliklərində, Təll-Atlasın daxili 

vilayətlərində, Yüksək platolarda və Kon- 
stantina r-nunda), qarğıdalı və yulaf üstün- 

lük təşkil edir. Sitms bitkiləri, zeytun, 
xurma və texniki bitkilər becərilir. Sahil- 

boyu sahələrdə üzümçülük inkişaf etmişdir, 
Şərab və kişmiş ixracı kit.-nın. ixracat 
dəyərinin təqr. 6092-ini təmin edir. 5 гәз 
bitkiləri (əsasən, portağal) Miticə düzən- 

liyində və Şəlif çayı vadisində, zeytun 
Qəbaildə (zeytun yığımının təqr. 2.5-si), 
xurma – Böyük Səhranın vahələrində: 
tərəvəz (pomidor, kartof, soğan, kök, göy 

noxud və ənginar), bostan bitkiləri, meyvə 
(alma, armud, əncir, gavalı, ərik və şaftalı) 

sahilboyu iri şəhərlərin (əsa- 
ir və Oran) ətraflarında yetiş 

dirilir. Texniki bitkilər arasında tütün üs- 

tünlük təşkil edir. Əhalinin rasionunda 

əhəmiyyətli yer tutan paxlalı bitkilər: no- 

Huri Витус ad. beynəlxalq aeroport. Əksəzair 5 
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Oran portu, 

xud, lobya, göy noxud vəs. Ən yaxşı kağız 
çeşidlərinin, kanatların, cod parça və to- 
xuma məmulatları istehsalı üçün alfa otu- 
nun (Əlcəzair sizalı) yığımı və emalı ölkə 
təsərrüfatında xüsusi yer tutur. 

Heyvandarlığın: inkişafının getdikcə 
nəsi otlaqların vəziyyəti və yem 

bağlıdır. Mal-qaranın və quşların 
(baş: 2011): dəvə 264 min, keçi 

qaramal 2.4 min. qoyun 19.2 
52, min, toyuq 195 min. Qaramal, 

əsasən, Şimali Ə.-in sahilboyu suvarılan 
razilərində saxlanılır. Davarın böyük 

hissəsi Təll-Atlas r-nunda cəmləşmişdir. 
Quru çöllərdə və yarımsəhra yastıdağlıq- 
larda yaşayan əhali üçün qoyunçuluq ol- 
duqca əhəmi, ətlidir. Yüksək platolarda və 

lərdə maldarlıq, əsasən, kö 
ə yarımköçəri xarakter daşıyır. Ətin 

ti) və yunun çox hissəsi 
i və yar i köçərilərin ənənəvi təsərrü- 

fatlarında istehsal olunur. Aralıq dənizinin 
sahilyanı suları balıqla zəngin olsa da (an- 
çous, sardin, tuna, siyənək, skumbriya, kre- 

vetka və kalmarlar), balıqçılıq zəif inkişaf 
lir, Hər il 100-110 min /-dan çox ba- etmi 

liq ovlanır. 

, Avtomobil nəql. ilə daxi- 
ndaşımanın 8590-i, bütün yükda- 

şımaların isə 7396-i həyata keçirilir. Av- 

tomobil yollarının uz. 104 min km-dir 

(sıxlığı 43 km/1000 kn), o cümlədən 71,7 
min /m-i bərkörtüklüdür (onun 640 /m-i 

sürət magistralıdır), 2 in Böyük Səhradan 
сда yerləşən ölkələrlə nəql. əlaqəsini tən- 
zimləyən Əlcəzair-Laqos transsəhra ma- 
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gistralının qurulması müstəqillik illərində 
həyata keçirilən əsas layihədir. D.y.-larının 
uz. 4 min kn-dən artıqdır (sıxlığı 18 kmi 
10000 km?), onun 283 km-i elektrikləş- 
dirilmişdir. D.y.-ları, əsasən, daxili yük- 
daşımalarda istifadə olunur və ölkənin 
Əlcəzair, Ənnabə, Oran və Konstantina 

kimi dörd ən iri sənaye mərkəzi üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəql.-da əsas 
problem yolların birxətli olmasıdır. Xarici 
ticarət daşımalarının əsas həcmi (7096) də- 
niz nəql. ilə (diy. ilə 2079, avtomobil yolları 
ilə 1094) həyata keçirilir. 

Port infrastrukturu yaxşı inkişaf etmiş- 

dir: 14 dəniz portu (keçirtmə qabiliyyəti 80 
mhn. (), o cümlədən çoxtəyinatlı Əlcəzair, 
Әлпаһә, Arzev, Skikda, Oran, Müstəğanim 
və Bicayə portları var, Ticarət donanma- 
sında ümumi tonnaiı 838 min гед, ör--r (və 
ya 930 min r dedveyt) olan 59 gəmi vardır, 
Neft və mayeləşdirilmiş qaz ölkə gəmiləri, 
quru yüklərin böyük hissəsi isə isə xarici 
gəmilər vasitəsilə daşınır. 

Ə.-də boru kəməri nəql. əsaslı inkişaf 
etmişdir. Boru kəmərlərinin ümumi uz. 

9858 kn-dir, o cümlədən 6612 km xam 

neft, 298 kn neft məhsulları, 2948 Хәл təbii 

qazın nəqli üçündür. İki qaz kəməri Avro- 
paya qazın ixracatı üçün istifadə olunur: 

“Transmed” – Tunisdən İtaliyaya (ildə 24 
mird. m3) və “Məğrib — Avropa” — Mərakeş 
və Cəbəlüttariq boğazından İspaniya və 
Portuqaliyaya (8,5 mird. mi). 

Qərbi Avropanı Afrika ilə əlaqələndirən 
bütün beynəlxalq hava yolları, demək olar 
ki, Ə.-dən keçir. Ümumilikdə 157 aeroport, 

o cümlədən paytaxtda Dar-əl-Beyda 
nəlxalq aeroportu var, Beynəlxalq uçüşlan 

həmçinin Oran, Konstantina, Ənı 

Tlemsen, Qardaya və Tebessa aeroportları 
həyata keçirir. 

Xarici iqtisadi əlaqələr. İxrac dəyəri 
(2016) 24.96 mird. dollar, idxal dəyəri isş 
44,6 mİrd. dollardır. Neft, mayeləşdirilmi, 
qaz, neft məhsulları, dəmir filizi, fosfo. 
ritlər, civə, şərab və içkilər, meyvə və faraş 
tərəvəz, zeytun yağı, ti mantar, diri 

mal-qara (qoyun), yun və xalça əsas ixrac 

məhsullarıdır. İxracatın 13,796-i İtaliya, 
6,496-i ABŞ, 12,396-i Fransa, 17,496-i İş. 
paniya və 4,594-i Braziliyanın payına düşür 
(2015). İdxalatın əsasını maşın və avadan. 
liqlar, metal məmulatları, nəql, vasitələri, 
ərzaq və içkilər, digər istehlak malla 
təşkil edir. Fransa (idxal dəyərinin 10,394. 
i, 2015), İtaliya (8,894), İspaniya (7,296), 
Çin (1596) və Almaniya (6,292) əsas ticarət 
tərəfdaşlarıdır. 

Silahlı qüvvələr 
Ә.-п silahlı qüvvələri (SQ) nizami 

(təqr, 220 min nəfər) və qeyri-nizami (təqr, 

90 min nəfər) qoşunlardan ibarətdir. Hərbi 
idarəetmənin ali orqanları Milli Müdafiə 
Nazirliyi və 50 qərargahıdır. Nizami SQ 
quru qoşunları (QQ), HHQ, HHM qoşun: 
lari və HDQ-dən ibarətdir (2004), Ə, $Q- 

nin əsasını QQ təşkil edir. Onun döyüş 
tərkibi 4 diviziya (2 mexanikləşdirilmiş, 2 
tank diviziyası) və 18 əlahiddə briqadadan 
(6 motorlaşdırılmış piyada, 4 mexanikləş- 
dirilmiş, 5 zenit-artilleriya, tank, hava de- 

santı və zenit-raket briqadaları) ibarətdir. 
QQ 1200 döyüş (ала, 1800 səhra topu, 
1300 minaatan və YARS, 800 tankəleyhinə 

vasitə, təqr. 1000 zirehli maşın, 3 mindən 
çox zenit vəsitəsi ilə silahlanmışdır. HHQ 

12 döyüş eskadrilyası və helikopter pol- 
kundan ibarətdir. HHQ-nin döyüş tərkibinə 

ümumilikdə 180 döyüş təyyarəsi və təqr. 
100 döyüş və nəqliyyat helikopteri daxildir. 
HHM qoşunalrı 3 zenit-raket briqadasından 
və 3 əlahiddə zenit artilleriya divizionun- 
dan, həmçinin radiotexnika qoşunları böl- 

mələrindən ibarətdir. HDQ döyüş gəmiləri 
və katerləri divizionlarından, sahil mü- 

dafiəsi divizionlarından, dəniz piyadaları 
və sahil mühafizəsi batalyonları və s. iba: 
rətdir: sualtı qayıqlar, döyüş gəmiləri, ra: 
ket, keşikçi və torpeda katerləri ilə si: 
lahlanmışdır. Qeyri-nizami qoşunları milli 

andarmeriyası (təqr. 45 min nəfər), resp. 
qvardiyası (təqr. 5 min nəfər), milli təh- 
lükəsizlik qüvvələri (təqr. 2 min nəfər), 

mülki müdafiə qoşunları daxildir. Ə. 50, 
ümumi hərbi mükəlləfiyyət haqqında qanu: 
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да əsasən komplektleşdiriir, hərbi çağırış 
ildə iki dəfədir, çağırış yaşı 19-27 yaş ara- 
sındadır, həqiqi hərbi xidmət müddəti 1,5 
ildir. Zabit kadrları ümumqoşun ükademi- 
yasında, hərbi məktəblərdə təhsil almış, ya- 
xud xaricdə müvafiq hərbi təlim keçmiş 
şəxslərdən komplektləşdirilir. 

Səhiyyə 
Ə.-də 58 min çarpayılıq 700-ə qədər 

müalicə-profilaktika müəssisəsi, 500-ә qə- 
dər poliklinika, 1200-dən artıq sağlamlıq 
mərkəzi var (2000). Həkimlər Əlcəzair Un- 
ində və onun Öran və Konstantina filialla- 
rında hazırlanır. Dövlət sektorunda 23,1 

min, özəl sektorda 10,8 min həkim işləyir 
(2001). Səhiyyəyə qoyulan xərc ÜDM-in 
6,6 88-ni təşkil edir. (2013). Xəstələnmə 

strukturunda infeksion xəstəliklər üstünlük 
cəşkil edir. Ölümün asas səbəbləri — leyş- 
manioz, meningit, qarın yatalağı, dizen- 
teriyadır. Həmman-bu-Həcər, Həmman- 
Meskutin və s. kürortları var, 

İdman 
Bədən tərbiyəsi və idman məsələləri ilə 

Gənclər və İdman Nazirliyi məşğul olur. 
Yüngül atletika, futbol, boks, həndbol daha 
cox inkişaf etmiş idman növlərindəndir. 
1990 ildə futbol üzrə Ə. yığma komandası 
Afrika kubokunu qazanmışdır. Ə.-in futbol 

klubları 4 dəfə (1976, 1981, 1988, 1990) 

Afrika çempionlar kubokunun qalibi ol- 

muşdur. Ә. Olimpiya Komitəsi BOK tə- 
rəfindən 1964 ildə tanınmışdır və həmin 
ildən Ə. milli yığma komandası Olimpiya 
Oyunlarında iştirak edir. Ə. idmançıları 

Olimpiya Oyunlarında (1964-2016) 5 qızıl, 
4 gümüş, 8 bürünc medal qazanmışlar. 
H.Boulmerka (1992), 3 dəfə dünya çempi- 

onu (1991, 1993, 1995) N.Morseli (1996), 
N.Merah-Benida (2000), T.Mahlufi (2012) 

hər dördü 1500 m məsafəyə qaçışda, 

boksçu H.Soltani (1996) 60 kq çəki dərə- 
cəsində qələbə qazanmışlar. 

Təhsil. Elm və mədəniyyət 

müəssisələri 
Ə.-in təhsil sisteminə məktəbəqədər tər- 

biyə, ibtidai və orta ümumtəhsil müəs- 
sisələri, texniki peşə hazırlıq mərkəzləri, 
un-t və un-t mərkəzlərinin geniş şəbəkəsi, 
milli ali məktəb və in-tlar daxildir. Mək- 
təbəqədər və məktəbəhazırlıq müəssisələri 
Maarif və Baza Təhsili Nazirliyinin ta- 
beliyindədir, Ali təhsil müəssisələrinin 
idarəolunması və mütəxəssislərin ixtisas- 
artırması Ali Təhsil və Elmi Tədqiqatlar 
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Ali 
təhsilin istiqamətləndirilməsi haqqında 

Qanun (1999) bu sahədə əsas sənəddir, 
2000-01 illərdə Milli Un-t konfransının 
yaradılması və fəaliyyətini tənzimləyən 
sənədlər bu qanunu inkişaf etdirmişdir. 

Ə.-də 1300-dən artıq dövlət ödənişli 
məktəbəqədər müəssisə vardır. Ümumi ic- 
bari təhsil (6-15 yaşlı uşaqlar üçün) pulsuz- 
dür və bunu baza məktəbləri verir (ibtidai 
təhsil 6 il olmaqla, təhsil müddəti 9 ildir). 
Yaxşı oxuyan şagirdlər təhsillərini ümum- 
təhsil və ya ixtisaslar üzrə texniki liseylərdə 
davam etdirirlər. Опа təhsilin tam kursu 
13 ilə qədərdir, bakalavr şəhadətnaməsi 
imtahan nəticələri əsasında verilir. Mək- 
təbyaşlı uşaqların 9596-1 ibtidai, 529/-i orta 
təhsilə cəlb olunmuşdur. İxtisaslaşmış mu- 
siqi, rəssamlıq və idman məktəbləri ödə- 
nişli əsaslarla fəaliyyət göstərir. Ə. icti- 
maiyyətinin islami dəyərlərin dirçəlişi uğ- 
runda hərəkatı bu dəyərlərin tərbiyə və 
təhsil sahəsində təsbiti ilə nə- ticələnmişdir. 

Ərəbləşdirmə əslində yalnız ərəbcə bilən 
geniş xalq kütlələri üçün təhsili əlçatan 
etməkdir. 2001 ildə ölkədə 15 yaşa qədər 

kişilər arasında savadsızlıq 21.94, qadınlar 
arasında isə 36,796 təşkil etmişdir. 

Peşə təhsili orta texniki-peşə təhsili 
müəssisələrində (profilindən asılı olaraq 
təhsil 1-3 ildir), peşə hazırlığı mərkəzləri 
və müəssisələrdəki şagirdlik mərkəzlərində 

həyata keçirilir. 700-dən çox peşə hazırlığı 
mərkəzi fəaliyyət göstərir. 

Ali təhsil şəbəkəsi 38 şəhərdə yerləşən 

7Tun-ti və 170 digər ali məktəbi əhatə edir. 

Ali təhsil müəssisələrində 1 mln.-dan artıq 

yerli, 80 mindən çox xarici tələbə təhsil alır 

(2008). Ən böyük ali təhsil müəssisələri: 
Əlcəzair Un-ti (1879), Əlcəzairdə (1974) 

və Oranda (1986) H.Bumedyen ad. təbiyyat 
elmləri və texnologiya un-tləri, Konstan- 
tinada un-t (1969) və İslam un-ti (1984), 
Bumerdasda (1964) neft-qaz və toxuculuq, 
Ənnübədə (1975) dağ-mədən və metallur- 

giya sahələri üçün yaradılmış ali məktəb 

və texnikumlar, Əl-Xərraşda ali baytarlıq 
məktəbi (1965) və s. Ə.-də ən iri elmi təd- 
qiqat müəssisələri: Paster in-tu (1910), 
Nüvə tədqiqatları in-tu (1966), Göte in-tu 
(1963) və s. Ən iri kitabxanalar: Milli ki- 
tabxana (1835) və Əlcəzair Un-linin kitab- 
xanası: (1880). Əsas muzeylər (hamısı 
Əlcəzair ş.-ndə): Asari-ətiqə Milli Muzeyi 
(1897), Ə, Milli Muzeyi (1930), İbtidai 

Tarix və Etnoqrafiya milli muzeyi (1930 
ildən Bardo villasında), İnqilab Muzeyi 
(1983) vəs. 

Kütləvi informasiya vasitələri 
Ə--də yerli mətbuat 20 əsrin 30-cu 

illərində yaranmışdır. Ölkədə 30-dan çox 
qəzet (əsasən, ərəb və fransiz dil- lərində) 
buraxılır (2004). Ən nüfuzlu qəzetlər: ərəb 
dilində - “Əl-Vətən”, - 
bər”: fransız dilində - 
Moudiahid”, 1965) v Ma- 
tin”): bərbər dillərində ”) ingilis 
o "Nort Afrikan Comal North African 

oumal”), “Alieri Press Servis” (“Algeric 
Press Service”) rəsmi informasiya agent- 
liyidir (1961). 1999 ildən "Ağans Alieryen 
d"Enformasyon” ("1 Авепсе Algericnne 
d"İnformation”) özəl informasiya agentliyi 
fəaliyyət göstərir. Dövlət televiziya və 

radio verilişləri şirkəti “Radio-televizyon 
Alieryen” (“Radio-Television Algerienne”) 
1962 ildə fəaliyyətə başlamışdır. Radio ve- 

Əkəzair Milli Kitabxanası, 1835 4 
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rilişləri (radiomərkəzlər Əlcəzair və Kon- 
stantinu şəhərlərində yerləşir) ərəb, bərbər 
və fransız dillərində yayımlanır. Televiziya 
verilişləri (telemərkəz Əlcəzair ş.-ndə) ərəb 
və fransız dillərində aparılır. 1998 ildən 
özəl televiziya və radiostansiyaları fəaliy- 
yət göstərir, 

Ədəbiyyat 
Ə. ədəbiyyatı ərəb dilində (onun ədəbi 

va dialekt formalarında), bərbər dillərində 
və fransız dilində inkişaf edir. 

Ə. ədəbiyyatı ərəb dilində. İndiki Ə. 
ərazisindəki dövlətlərdə ədəbiyyat 8-9 əsr- 
lərdən başlayaraq klassik ərəb ənənələri 
əminində inkişaf etmişdir. 20 əsrdə y 

ranmağa başlayan yeni Ə. ədəbiyyatı M: 

həmməd Ber Şənəb və Əbd əl-Həmid Ben 
dir. Müfdi Zəkəriyyə 

llifi, 1955) və müasir Ə. 

ayılan Məhəmməd əl- 

Bədisin adları ilə bi 
(milli himnin müə 

lərə əsaslı sikən: nmişlar, 20 əsrin 
əvvəllərində daha çox ərəb dilinin Əlcəzair 
dialektində xalq fars tamaşaları ənənələrini 
davam etdirən milli dramaturgiya yaran 
mışdır. İkinci dünya müharibəsindən sonra 

si alaşmağa başlamışdır. 1950-60- 

q müharibəsi, sosial 
kişaf uğrunda mübarizə (Əhməd Rida 

Əhməd Aşur, Zühur əl-Vanisi, 

İməcid əş-Şafii, Hənəfi Bənisa, Fadil 

Məsudi), yeni Ə.-in bərqərar olması, ərəb: 
an və Qərb mədəniyyətlərinin qar 

ısı (Əbdəlhəmid Benheduqa, ət: 

T Vəttar) ədəbiyyatın əsas mövzuları 

(əsrin son onilliklərinin başlıca möv 

Torizm öl ir özbaşınalığı və 
muşdur: Əbdləlhəmid Benheduqanın “Sabah 

eni gün olacaq” (1992), Vəttarın “Şam və 
(1995), “M İdəs Tahir öz pak 

nəqbərəsinə qayıdır" (1999) romanla 
Ə, ədəbiyyatı bərbər dillərində, Ə.-in 

bərbərdilli ədəbiy (1 
eılığı önəmli yer tutur. Onların poeziyası 

da qəbillərin y 

aha çox milli azadlıq mübarizəsi ilə bağlı 
ir. 1871-72 illər milli azadlıq hərəkatının 
əğlubiyyət acısını şairlərdən Smail Әз. 

kiv, Mohənd-ül-Hosin, Mohənd Musa 
Əyaqnun, Mohənd-ül-Moxtar, Mohənd-u- 
Aşurun əsərlərində öz ifadəsini tapırdı. 

Ə, ədəbiyyatı fransız dilində 1920 
30-cu illərdə təşəkkül tapmış (banisi şair 
A.-1Amrış idi), tam şəkildə İkinci dünya 
üharibəsindən sonra formalaşmışdır. 

q uğrunda silahlı mübarizə (1954 
dək onun əsas nümayəndələri 62) başl. yan: 

məişət romanları yazan М.Рәгаип ("Kasib 
1950: “Torpaq və qani 1953) və 

M.Məmməri ("Unudulmuş təpə”, 1952) 

idi, Katib Yasi, 956 ildə Parisdə çıxan, 

azadlıq mübarizəsinə həsr olunmuş “Nəc- 
mə" romanı etnoqrafik əsərlər mərhələsinə 
son qoydu. Мәададт (“Mən sənə ahu bəxş 

edərəm", 1959) və s. rominlarında ziyalı- 
ların müharibədəki rolu araşdırılır. Poe- 
ziyada (M.Həddad, Katib Yasin, M.Dib, 

N.Tidafi, N.Aba) başlıca mövzu düşmənə 
müqavimət və həlak olanlara hüzn idi. 
1960-70-ci illərdə şairlərin (X.Belxalfaui, 
Y.Səbti, T.Caut) yaradıcılığında azadlıq 
müharibəsinin nəticələrindən doğan kədər 
motivləri əsas yer tuturdu. 1970-ci illərin 
əvvəlində azadlıq uğrunda mübarizənin 
nəticələrini, Ə.-in taleyini dərk etməyə ça- 
lşan “yeni nəsil” nümayəndələri (R.Büc- 
dera, N.Fares, R.Mimuni) meydana gəldi. 
Hekayə јапп (M.Aşur) inkişaf etdi. 1980- 
çi illərdə Ə.-də vətəndaş müharibəsinin 

başlanması və terrorun vüsət almasından 
yaranan pessimizm, ümidsizlik R.Mimu- 
ninin ("Çevrilmiş çay”, 19) T.Cautun 

(“Sümükyığanlar”, 1984: “Səhranın kəşfi”, 
1987) romanlarında öz əksini tapdı. 1990- 
са illərdə Ə, yazıçı və şairləri əsərlərində 
terrorizmi ("Şeylərin nizamsızlığı”, 1990, 
Həyatın əsl üzü”, 1997, R.Bücedra: “H: 

yatın yükü”, 1991, “Qarğış”, 1993, R.Mi- 
muni, “Əgər şeytan istəsə", 1998, M.Dib), 
cinayətkarlıq və korrupsiyanı (Yasmin 
Hədra təxəllüsü ilə yazan M.Müləssəgülün 
"Ölümə gedəni”, 1997, "Yazıçı", 2001) 
təhlil və mühakimə edirdilər 

Memarlıq və təsviri sənət 
Tassilin-Acer platosunda (Mərkəzi Bö- 

ük Səhrada) mağara-məskənlər (təqr. e.ə, 
10-1-ci minillik) və nadir polixrom qaya 

təsyirləri (е.ә. 8-3-cü minilliyin əvvəli yə 
eramızın ilk əsrləri) olan saxlanılmışdır. 

2-ci minilliyin sonu - 1-ci minillik. 
də ölkənin sahilboyu rayonlarında Finil 
koloniyaları Kartenna (indiki Tencs), İko. 
zium (Əlcəzair ş.), Hippon və İolun (Şer, 
şel) incəsənəti inkişaf etmişdi. Е.ә. 7-4. 
əsrlər və sonraki dövr Ə. incəsənətinə Kar. 
fagen bədii mədəniyyətinin güclü təsiri ој. 
muşdur. Е.ә, 3 əsrdə indiki Ə.-in şm.-ında 
liviyalıların (bərbərlərin əcdadları) yarar. 
dıqları tayfa ittifaqları с.ә. 2001 ildə vahiq 
Numidiya çarlığında birləşmişdi. Burada 
Numidiya-Karfagen nailiyyətlərini özündə 
əks etdirən oriyinal mədəniyyət meydana 
gəlmişdi (dairəvi planda Medrasen "məq. 
bərəsi”, e.ə, 3 əsr, “Mavritaniya hökm. 
darlarının məqbərəsi”, с.ә. 2-1 əsrlər) 
Ölkənin Roma tərəfindən işğalından sonra: 
Ə.-də antik şəhərsalma üsulları və memar. 
lığı geniş yayıldı. Yeni yaradılan şəhərlər. 
də (Cəmilə, Tipasa, Timqad, Konstantina) 
mozaika və heykəllərlə bəzədilmiş mə- 
bədlər, teatrlar, zəfər tağları, termalar, icti- 
mai və yaşayış binaları, körpülər, akve- 
duklar tikilirdi 

Bizans dövründə qalalar, bazilikalar, 
baptisterilər, məqbərələr inşa edilirdi: de- 
korda daş üzərində oymadan geniş istifadə 
olunurdu. Roma və Bizans dövründə rəng- 
karlıq və heykəltəraşlıqla yanaşı, bədii sə- 
nətkarlıq da (şüşə istehsalı, keramika, zər- 
gərlik işləri) yüksək səviyyəyə çatmışdı. 7 
əsrin sonundan müsəlman Şərqi incəsənə- 
tinin təsiri orta əsrlər Tahert (indiki Tiaret), 

Sədrat, Mzab vadisi şəhərlərinin me- mar- 
lğında özünü göstərirdi. 10 əsrdə Fatimilər 

Konstantina şəhərindən görünüş, 
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dövründə bərbərlərin məskunlaşdığı yerlər- 

də (Aşirdə, xüsusən Beni-Xəmmadad) sa- 

ray ansamblları yaradılmışdı. 12 əsrdə 
Tiemsen ölkənin mədəniyyət mərkəzi idi 

Orta əsrlər Ə. şəhərləri dar, əyri kü- 
çələri olan möhkəmləndirilmiş mərkəzdən 

mədinədən və hökmdar sarayı yerləşən 
qəsəbədən ibarət idi, Ərəb-bərbər mədəniy- 

ətinin Ə. qolunun formalaşması yerli us- 
һарда sütunlu məscidlərin (Əlcəzair, Ned- 
coma və Tlemsenin böyük məscidləri) in- 
sasında özünü göstərirdi, Memarlıq deko- 
qanda stalaktitlər, omamental kərpic hör- 
güsü, kaşılı frizlər geniş tətbiq olunurdu. 
Yaradıcılığın bütün növlərində nəbati və 
həndəsi omament, xəttatlıq inkişaf etmişdi, 
Osmanlı dövründə Türk memarlığının bir 
sıra forma və dekorları mənimsənildi. Ke- 
ramika və metal sahəsində qədim ərəb, kö- 

çəri tayfaların yaradıcılığında isə yerli 
bərbər ənənələri saxlanılmışdı. 

Müstəmləkə dövründə fransızlar tərə- 

findən əsası qoyulmuş fortlarlar müntəzəm 
planlı tikililəri olan şəhərlərə çevrilirdi. 20 

əsrin 1-ci yansında Le Korbüzyenin (1930- 
cu illərdən Əlcəzair ş.-nin planlaşdırılması 

üzrə komissiyanın üzvü olmuşdur) şəhər- 
salma ideyaları ölkə memarlığına həlledici Əlcəzair ş.), Bələdiyyə Musiqi və Dekl 
təsir göstərmişdir. Şəhər və kənd evləri masiya Konservatoriyası (1932, Oran) təsis 
ənənəvi planlaşdırma və dekora riayət et edilmişdir. H.M. əl-Anka, M.Baştərzi və 

məklə inşa olunurdu. 1881 ildə Əlcəzair Ы. məhşur musiqi xadimləridir. M.Tobal, 

ş--ndə əsası qoyulmuş Milli Memarlıq və A.Ababsı, X.Benatia, Ə.Əl-Vəhhab Xoca 

Zərif Sənətlər Məktəbi ölkənin Avropa tanınmış bəstəkarlar, A.Vəhdi, Z.Məhəm- 

bədii ənənələrinə qoşulmasına imkan ya- məd, T.Amruş, M.Vəfa populyar müğən- 
ratdı (rəssamlar Məhəmməd və Ömər Ra- nilərdir. Milli Musiqi İn-tu (1962, Əlcəzair 
sim qardaşları, Temam Ranem). Ölkədə ş.), Klassik musiqi ansamblı (Tlemsen), 

memarlığın, təsviri və tətbiqi sənətin in- 
kişafında rəssam və heykəltəraşların milli 

birliyinin, həmçinin Əlkəzair ş.-ndəki Zərif 
və Dekorativ Sənətlər Məktəbi və Orandakı 

şəhər zərif sənətlər məktəbinin mühüm rolu 

olmuşdur. Xalq sənəti metal üzərində oyma 
və zərbetmə, naxışlı keramika, omamentli 

parçalar, tikmələr, eləcə də xalçaçılıqla 
təmsil olunur. 

Milli rəqs ansamblı (1981, Əlcəzair 5) foa- 
liyyət göstərir. 

Azərb. incəsənət ustaları dəfələrlə Ә.- 
də qastrolda olmuşlar. Ə. musiqi folkloru 
əsasında Azərb. bəstəkarlarından R.Hacı- 
yev “Üç inqilab” (1973), “Flov” (1975) və 
"Hürriyyə” (1979) baletlərini, S.İbrahi- 
mova: kamera orkestri üçün “Əlcəzair 
lövhələri”ni (1973) yaxmışlar. 

Teatr 
Qədim tarixə malik Ə. teatrı dini ayin 

və mərasimlər, şifahi xalq yaradıcılığı və 
oyunlarla bağlıdır. Nağılçı və dastançılar 
qəvvallar hekayətlərini rəqs və pantomima 
ilə canlandırır, rübabda müşayiət edirdilər 
16 əsrdən "Qaraquz” (“Qaragöz”) kölgə 
xalq tcatrı geniş yayılmışdı. Tamaşalarda, 

əsasən, satirik səhnələr göstərilirdi (1842 

ildə müstəmləkə əleyhinə yönəldiyinə görə 
fransız hakimiyyəti tərəfindən tamaşalara 
qadağa qoyulmuşdu). 1 
şendə ilk müasir tipli teatr fəaliyyətə baş- 
lamışdır. 20 əsrin 20-ci illərində Ə.-də pro: 

fessional teatr yaranmış, 1926 ildə ərəb 
dilində ilk dəfə "Cəhinin kələkləri” pyesi 
tamaşaya qoyulmuşdur. 1930-cu illərin əv 
vəllərində dramaturq, aktyor və геј, M.Baş. 

tərzi ilk peşəkar Ə. milli truppasını yarat 
mışdır. 1954 ildə aktyor M.Katib özünün 
“Peqas” adlı truppasını təşkil etmişdir. Son 
ralar onun yaratdığı Bədii ansambl Ә.-дә 
milli teatrın (1963) әзах 
1960-cı illərin sonlarında meydana gəlr 
həvəskar truppaların bir neçəsi Ə, teatr 

Məhəmməd Rasimim miniatürü 

Bəzi növbələr türk və İran muğamları ilə 3 ildə Əlcəzair 

qovuşmuşdur. Musiqi alətləri: qəsəbə, qay- 
ta, 4, qanun, rübab, tar (dəf), darbuka və s 
20əsrin əvvəllərindən musiqi həyatının av- 
ropalaşdırılması meyli yaranmışdır. Musiqi 
və Deklamasiya Konservatoriyası (1920, 

qoymuşdur 

sənətinin inkişafında mühüm rol oyna 

Musiqi 
Ə.-in musiqi mədəniyyəti digər Məğrib 

ölkələrinin musiqi irsi ilə sıx əlaqədə inki- 
şaf etmişdir. Onun özünəməxsusluğu bər- 
bər, ərəb, İran, Əndəlis bədii ənənələrinin 

sintezinə əsaslanır. Orta əsrlərdə Ə. mus 

qisi ərəb, İran, 13-15 əsrlərdə Mavritaniya, 

16 əsrdən isə türk musiqisinin təsirinə 

məruz qalmışdır. Birsəsli xalq musiqisi 
yeddipilləli səsdüzümünə əsaslanır, ritmik 
cəhətdən rəngarəngdir, Vokal musiqi geniş 
yayılmışdır. Klassik musiqi nümunələrin- 
dən zidan, qribdil, mayə, rəməl-mayə, məz- 
mum, müəl növbələri geniş yayılmışdır. Oran tearn. 
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Bab əl-Ued Siti"filmindən kadr, 
Rei, M.Alluaş, 1994, 

mişdir: “Dəniz teati” (1968, Огап), "Gənc- 
lər teatii” (1969, Əlcəzair ş.) və s. 1968. 
ildən Timqad ş.-ndə Aralıq dənizi ölkə 
rinin teatr festivalları, 1985 ildən Əlcəzair 

ş-ndə teatr festivalı keçirilir. 1986 ildə 
Milli Dram Sənəti İn-tu açılmışdır. Sidi. 
Bəl-Abbas, Ənnabə, Buleydə və s. şəhər- 
lərdə teatrlar fəaliyyət göstərir 

Kino 
Ә-Ап milli kinematoqrafiyası 1954-62 
r milli adlıq inqilabı dövründə yaran. 

1957 ildə Milli Qurtuluş Cəbhəsi 
kino məktəbini təsis etdi 

(1958, 

mişdir 
Əlcəzair od 

çində fransız rei.-u R.Volye) 
Yasmina" və “Xalqın səsi” (hər ikisi 1961 

M.L.Həminə) ilk sənədli-xronika film 
əridir. Müstəqillik əldə edildikdən sonra 

Milli Kino Mərkəzi və Milli Əlcəzair Si 
1967 ildə Milli Kinematoqra 

ti və Sənayesi larəsi yaradıl. 

mişdir, İlk dövrlərdə filmlər yalnız müs- 
inə mövzularda çəkilirdi 

qorxur” və 
A.Rəşedinin “Lənətlənmişlərin səhəri" (hər 
k 965), Həminənin “Auresdən əsən 

külək” (1966), S.Riyadın “Yol” (1968), 
T.Faresin “Qanuna qarşı çıxanlar” (1968), 
R.Laaracinin "Azadlıq inqilabı haqqında 
vekayələr” (1969), Həminənin “Alovlu 11 

74, Beynəlxalq Kann 

Böyük mükafatı) filmləri 

mışdır, Müstəm: 
çəklik ilk dəfə 

rçü” kinodramında Buamarinin “Köm 
i tapmışdır. Soni lar ekran əsərlərinin 

mövzu dairəsi xeyli şlənmiş, Ə, kən: 

idin azadlığından, ailə və gənclər 
problemlərindən bəhs edən kinolar çəkil- 

Köçərilər” (1975), 

(1978), M.Alluaşın 
nər Qatlato” (1976) və “Qəhrəmanın 

(1978): B.Tsakinin "Küləyin 
adları” (1979) və "Bir görüşün tarix- 

(1982): M.Tayibin “Musanın toyu” 
(1982), M.Şuihin İçqala” (1989) filmləri 

bu qəbildəndir. Kinokomediyalar (S.Ri- 

şdir: S.Ə.Mazifin 

Leyla və b: 
Ön 
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yadın “Taksi sürücüsü Həsən”, 1982. 

və B.Bəxtinin “Maxfi sürüci 
1991) lentə alınmışdır. Rei, Alluaşın 
“Bab əl-Ued Siti" (1994) filmində 
islami dəyərlərdən bəhs olunur. 

Əd: Xioaken: 11-А. Историк 
Cesepnoli Африн. М., 1961. Т. 1:2: 
Lacheraf M. L/Algöre: паһоп et зок(Нб, 

P.. 1965, |Париб А. Алы-Мили M. 

Алы-Джазанр фи мират 
Константина, 1965, Путинисва Т. А. 

ат-тарих 

Тысиҹа и ӧлин год арабского театра, М. 
1977: Ageron Сһ-К. Histoire de PAlgörie 

ontemponaine. 8 40, P., 1983: Әлыснер Ҝ) 
ностоҹныс сами ҝлассиҹескод алжирсков. 

музыкн // Традинмн музыкалыных хулмтур. 
Блмжисто, Средиего Востока ин 

совремсиносте, М., 1987: КаптереваТ, П 
Искусство стран Магриба. М. 1980-1988, İH. 1) 

народов 

Дрсвнин мир. (M. 2): Средине иека. Новос аремх. 
Gabrieli Е, Chiauzzi 6, Cerqua CI, $ 
Ma) mödiğval, Aix-en-Provence, 1991: Heropim 
Алжира в новос ir Höncilnnc времи. M., 1992, Дем 
кина О.Н. Прожагина С.В. Литература 
Алжира.М. 1993: Ланда Р.Г. Истории Алжира 
ХХ кк. M., 1999, Антологиа бербережод 
итературы (кабилы). M., 2001. Т. 1-2: Beh 

мари 5.B. Классиҹеское искӱсство стран ис 
зама. М. 2002 
ƏLCƏZAİR ( 4541) - Əlcəzair Xalq 
Demokratik Resp.-nın paytaxtı. Müstəqil 
inz. vahid - Əlcəzair vilayətini əmələ gəti- 
rir. Әһ, 1.98 mln. (Böyük Əlcəzair aqlo- 
merasiyasında 7,8 mln.-dan çox, 2008), 

Atlas dağlıq sistemində, Təll-Atlas silsiləsi 
r-nunda, Сигсига д.-гип yamacındadır. Ara- 

liq dənizi sahilində mühüm port (illik yük 
dövriyyəsi 23-29 mln. r-adək). Nəql. qov- 
şağı. Beynəlxalq aeroport. 

Ә.-п tarixi finikiyalı tacirlər tərəfindən 

burada Ey Кол (Капаса) adlı məskənin sa. 

linması ilə başlayır (e.ə, 9 əsr), Е.ә. 2 əsrdə 
ərazini işğal edən romalılar onu İkozium 
(İcosium) adlandırdılar. 5-6 əsrlərdə van. 
dalların hücumları nəticəsində xarabalığı 
çevrilmişdi (şəhərin antik dövr tarixi 
qında məlumatın azlığı da bununla bağlı. 
dir), Orta əsrlərdə şəhərin ərazisi Farimilər, 
Zirilər, Həmmadilər, Mürabitlər, Müvəh. 
hidlər, Əbdülvadilər dövlətlərinin tərkibin. 

də idi. 944 ildə şəhər, demək olar ki, 
yenidən tikildi. Adını (Əl-Cəzirə) sahilə 
yaxın adalardan almışdır. 11 əsrdən Araliq 

dənizində iri ticarət portu olmuşdur. 15 
əsrin sonunda Əndəlisdən qovulmuş müsəl. 
manların bir qisminin Ə.-də yerləşməsi 
şəhər sakinlərinin sayını artırdı. 1516 ildən 
Osmanlı imperiyasının tərkibində, Xeyrəd- 
din Barbarosun Şimali Afrikada yaratdığı 
bəylərbəyiliyin inzibati mərkəzi (1529) 
olmuşdur. 17 əsrdə şəhərin 9 qapısı var idi: 
müdafiə divarları tikilirdi. Bu dövrdə əha. 
linin suya olan tələbatını ödəmək üçün su 
kanalları və anbarları inşa edilirdi, 1816 

ildə Ә. ingilis eskadrası tərəfindən (holland 
donanmasının iştirakı ilə) bombardman 

olunmuşdur. 1830 ildə Fransanın Əlcəzair 
müstəmləkəsinin inzibati mərkəzinə çev- 
rilmişdir. Müstəmləkə dövründə şəhərdə 

avropalıların sayı artmış, Ә. “qarnizon 

şəhəri” olmuşdur. İkinci dünya müharibəsi 
(1939-45) illərində Aralıq dənizindəki 

müttəfiq komandanlığının iqaməlgahr Ә.- 
də yerləşirdi. 1943-44 illərdə Fransa milli 

azadlıq komitəsi və Fransa Müvəqqəti 
hökumətinin iqamətgahı da burada idi. 
1962 ildən müstəqil Əlcəzair: dövlətinin 
paytaxtıdır. 

Şəhər amfiteatr formasında 16 km uza- 

nan sahilə doğru enir. Ə.-in qədim his- 

Әксәгаг şəhərinin panoramı 
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Ələzair. Şəhər meydanı 

səsinin əsasını 2 məscid (1818), Dayı sarayı 
(1516-1816, 1830 ildən içqala) və ənənəvi 

yaşayış evlərindən ibarət qəsəbə ansamblı 
(1556: bərbər qalasının yerində) təşkil edir. 
Qəsəbə Ümumdünya irsi siyahısına daxil 
edilmişdir. Böyük məscid (1096-97, 11 
nefli: minarə, 1323), Sidi Əbdürrəhman ət- 
Tələbi məqbərəsi (15 əsr: günbəz 1969): 
Sidi Ramdan (minarə, 12 əsrin sonu — 13 
əsrin əvvəlləri), Əli Bitçnin (1622) məscid- 
ləri: əl-Cədid (1660), Kəcavə (17-18 əsr- 

lər) cameləri: Dər Əziz bəy (1551 ildən 
tikilmişdir), Dər Həsən paşa (1791) saray- 
ları vəs. saxlanılmışdır. Şəhərin müasir his- 
səsi olan Ağ şəhərdə çoxmərtəbəli binalar, 
bağlar, parklar və bulvarlar çoxdur. 

(Јп- (1879: 1909 ildə yenidən təşkil 

olunmuşdur), H.Bumedyen ad. Təbiyyat 
Elmləri və Texnologiya Un-ti (1974 ildən), 
Milli Dram Sənəti İn-tu, Milli kitabxana 

(1835 ildən), Milli arxiv (1971 ildən). İb- 

tidai Tarix və Etnoqrafiya Milli Muzeyi 
(Bardo villası 1930 ildən), Asari-ətiqə 

Milli Muzeyi (1897 ildən), Zərif Sənətlər 

Milli Muzeyi (1930 ildən) və s: Milli teatr 
və Gənclər teatrı, Milli Kinematoqrafiya 

Mərkəzi, Botanika bağı var, 1985 ildən Ə.- 

də teatr festivalı keçirilir. 

Yeyinti (şərabçılıq, yağ istehsalı), toxu- 
euluq, kimya, metal emalı, maşınqayırma 
(kit. maşınqayırması, avtomobilquraşdır- 
та), neft emalı sənayesi müəssisələri (әа- 
liyyət göstərir. Kustar üsulla xalça istehsal 

edilir. İES var, 

ƏLCƏZAİR XALQ PARTİYASI (ƏXP: 
Parti du peuple algörien: PPA) — 1937 ildə 
fransa hakimiyyəti tərəfindən qadağan edil- 
miş "Şimali Afrika Ulduzu” (ŞAU) bazas- 
mda yaradılmış siyasi partiya. Millətçilik 

bilən ilkin neft ehtiyatı 1,3 mlrd. r, kon- 
densat 0,4 mİrd. r, qaz 3,2 mlrd. m3-dir, İlk 
yataqlar (Hassi-Mesaud, Әсәдә, Tigenturin) 
1956 ildə kəşf olunmuşdur. Hasilat 1958 
ildən aparılır. 2002 ildə 226 yataq (131 
neft, 14 neft-qaz və 81 qaz) aşkar edilmiş- 
di, İri yataqları Hassi-Rımel (qaz) və Hassi- 
Мехаидди (neft): Afrika platformasının 
Böyük Səhra-Liviya plitəsində formalaş- 
mişdir. Paleozoy və Mezozoyun 660- 
3920 mdərinlikdə yatan süxurları (Kembri- 
Ordevik yaşlı kvarsitlər, Silur-Devon yaşlı 
qumdaşılar, əhəngdaşılar və dolomitlər, Alt 
Daş kömür və Trias yaşlı qumdaşılar) 
məhsuldardır. Yataqlar laylı-tağlıdır, lito- 
lofi və tektonik cəhətdən ekranlaşmışlar, 
Əsas neft ehtiyatları Paleozoy. qaz ehti- 
yatları isə Mezozoy çökünüüləri ilə əlaqə- 
dardır. 70 yataq (55 neft və 15 qaz) istismar 
olunur. Neftin sıxlığı 780-850 kq/m)-dir. 
Qaz, əsasən, qurudur. Başlıca hasilat mər- 
kəzləri: Hassi-Mesaud, Hassi-Rmel, İn- 

Amenas, Neft kəmərlərlə Tunisə, qaz isə 
İtaliyaya ixrac olunur. 

“ƏLCƏZAİR ORQANİK STATUTU” 
(1947) – Fransa parlamentində qəbul ol 
müş qanun. Bü qanuna görə, Əlcəzair for 
mal olaraq “Fransa departamentləri qrupu 
elan edildi, əhaliyə Fransa vətəndaşlarının 
bütün hüquqları ilə təmin olunacaqlarını 
dair zəmanət verildi. Əslində isə bu sənəd 

mövqeyində olmuş, Əlcəzairə müstəqillik 
verilməsini tələb etmişdir. Partiyanın lideri 
ŞAU-nun keçmiş rəhbəri Messali Hac idi 
1939 ildə fransız hakimiyyəti tərəfindən 
qadağa qoyulsa da, partiya gizli şəraitdə 
fəaliyyət göstərmişdir, 1943 ildə ölkənin 
müxtəlif siyasi qüvvələrinin həmrəyliyinə 
yardımçı olan "Əlcəzair xalqının mani- 
festi” ilə çıxış etmiş, 1945 ilin mayında 
Əlcəzairdə fransız müstəmləkə hökmran- 
lığına qarşı xalq üsyanının fəal iştirakçısına Əlcəzair müsəlmanlarının kütləvi həbs. 
çevrilmiş, üsyan yatırıldıqdan sonra da gizli lərinə imkan yaratdı. “Ә.о.5 
fəaliyyətini andırmamışdı. 1946 ildə Əlcəzairdəki müstəmləkə reiimini qoru: 

ƏXP əsasında leqal “Demokratik azadlıqla- yub saxladı, hakimiyyət Fransa tərəfindən 
rın təntənəsi uğrunda hərəkat” (DATH: təyin olunan və 6 nəfərlik hökum: 
Mouvement pour le triomphe des libert6s rasına rəhbərlik edən gen.-qubematorun 
democratiqucs, MTLD) partiyası yaradıldı: əlində cəmləşdi. Əlcəzair məclisinin (120 
nəzdində konspirativ hərbi qrup (Xüsusi 
təşkilat — Organisation speciale: 08) fəa- 
liyyət göstərirdi. 1940-cı illərin sonu 
1950-ci illərin əvvəllərində daxili qruplaş- 
malar arasında gedən sərt mübarizə ilə 
əlaqədar böhran keçirən partiyanın ba- 
zasında 1953 ildə İnqilabi komitə yaradıldı 
və müstəmləkə hakimiyyətinə qarşı silahlı 
üsyana hazırlıqlara başlandı. 1954 ildə OS, 
DATH-ın fraksiyaları və Əlcəzair ərazi- 
sində fəaliyyət göstərən partizan dəstələri 
komandirlərinin yığıncağında Milli inqilab 
şurası formalaşdırıldı. Şura ona tabe olan 
bütün hərbi birləşmələri Milli azadlıq 
ordusunda, bu ordunu dəstəkləyən təşki- 
latları isə həmin ilin noyabrından Əlcə- 
zairin müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə 
rəhbərlik etmiş Milli azadlıq cəbhəsində 
birləşdirdi 

Fransanın 

nəfərlik) səlahiyyəti büdcənin müzakirə: 

silə məhdudlaşırdı. “Ə.o.s. 

seçkilər (1948, 1951, 1954) antidemokratik 

əsaslarla keçirilirdi: ölkə əhalisinin 1/9-ni 

üzrə məclisə 

təşkil edən avropalıların 120 nəfər məclis 
üzvündən 60-ını seçmək hüquqları vardı 
ƏLCƏZAİRLİLƏR - 1) Əlcəzairin əsas 
əhalisi, Sayları təqr. 40,4 mln. nəfərdir 
(2016). Təqr. 0,8 mİn. nəfər Fransa, Belçi 

ka, Almaniya və Niderlandda ya 
təşəkkülündə bərbərlər, ərəb istilal, 

ayır. Ə.-in 

manı Əlcəzairə köçmüş ərəb tayfiları, 
müsəlman İspaniyasından, Osmanlı imperi: 
ya- sından (əsasən, yeniçəri nəsillərindən 
olanlar) və Tropik Afrikadan (Əlcəzairin 
şm--ında = qinanalar (qvineyalılar). Əlcə 
zairin Böyük Səhra vahələrində yaşayan 
xaratinlər) gələnlər iştirak etmişlər. 2) Əl- 
cəzair ərəbləri, Sayları 23,9 mhh. nəfərdir 

ƏLCƏZAİR-LİVİYA NEFTLİ-QAZLI (2004). Ərəb dilinin Məğrib və Böyük Səh 
HÖVZƏSİ - Sah. təqr. 1100 Ҝи? (9076- га dialektlərində, həmçinin fransız dilində 
indən çoxu Əlcəzairdə yerləşir). Çıxarıla danışırlar. Dindarları müsəlmandır. 



ƏLCÜBAYL 

Ә.-1п ənənəvi məşğuliyyəti xış əkinçi- 

liyi (buğda, arpa). bağçılıq və tərəvəzçi- 
likdir: (Sitrus meyvələri, üzüm, zeytun, 
xurma və s.). Həmçinin maldarlıq və yı- 
ürciliq yayılmışdır. Köçərilər dəvəçilik və 
qoyunçuluqla məşğuldurlar. 19 əsrdə mə- 
dənçiyarma sənayesi, 20 əsrin ortalarında 

isə neft və qaz hasilatı meydana gəlmişdi 
Ənənəvi kəndləri qəbilə-tayfa prinsipinə 
uyğun tikilirdi. Müstəqillk əldə edildikdən: 

(1962) sonra fəllah qəsəbələri (məscidi, 

məktəbi, poçt sistemi və s. olan fermer qə- 
səbələri) yarandı. Ənənəvi ev tipləri müx- 

ərazisindən asılı olaraq daş, 
dan tikililər, köçərilərdə 

isə çadırlardır. 
Müasir avropasi 

ənənəvi 
geyimlərlə yanaşı, 

eyimlər hələ də üstünlük təşkil 
edir. Kişilər geniş pambıq və yun köynək 
(cəllaba), enli şalvar, çəkili iilet və kafian 
geyinirlər. Geniş yayılmış kişi baş geyimi 
qırmızı rəngli keçədən fəs — tərbuş, yaxud 
şəşiyadır. Qış geyimi isə yun burnusdur 

geyimi geniş bəzəkli don (qəndurə), 
pambıq, ipək və ya məxmər parçadan tikil- 
miş kaftandan ibarətdir. Naxışlı kəmər, çi- 
yinlik (haik) geniş yayılmışdır. Ayaqqa- 
bilara səndəl (nəl, nəleyn), dəri, yaxud par- 
çadan başmaq və s. aiddir. Ənənəvi ye- 
məkləri ümumərəb (fəsəli, qızartma — 
məşvi, bozartma və qovurma, müxtəlif 
souslar), həmçinin bərbər və Afrika mən- 
şəlidir (kuskus, tacin və s.). 

Ә.- 1 ümumərəb ənənələri ilə 
folkloru yerli bərbər və Əndəlis müsəlman- 
larının təsirinə məruz qalmışdır. Ənənəvi 
musiqi alətlərinə digər ərəb və müsəlman 
ölkələrinə də xas olan ud, rübab, qanun 
və s, aiddir. 
ƏLCÜBAYL (Јад) -- Səudiyyə Ərə- 
bistanında şəhər. Əh, 378,9 min (2011), 
İran körfəzində port. Neft emalı, neft- 

kimya, kimya, boru-prokat sənayesi in- 
kişaf edil 

4 əsrə aid xristian kilsəsinin qalıqla 
kollec və Texniki Un-t (2005) var. 
ƏLDARAĞI - bax Əl, 
ƏLDEBARAN (ər. oli a11)— Buğa bür- 
cünün a ulduzu: 0,8 vizual ulduz ölçülü 

qırmızı nəhəngdir, işıqlığı Günəşinkindən 
160 dəfə çox, Günəşdən məsafəsi 20 pk-dir. 
Ə, - qeyri-müntəzəm dəyişən ulduzdur: 
parlaqlığın dəyişmə amplitudu 0,2 vizual 
ulduz ölçülü. Göydə Hiadalar ulduz topası 
arasında müşahidə olunur, lakin bu topanın 

üzvü deyil. Azərb.-da payızda və qışda 
görünür. 

YHQAZ - insanın tənəffüs orqan- 
larını, gözlərini və üzünü zəhərləyici, ra- 
dioaktiv maddələrdən, bakterial ünsürlər- 

dən qoruyan fərdi vasitə. Süzücü, izoləedici 
və şlanqlı Ə. olur. Süzücü Ə. qutudakı 
süzgəclərdən və kimyəvi uduculardan ke- 
çən havanı tərkibindəki buxar, toz, duman, 

tüstü halındakı zəhərləyici maddələrdən və 
bakterial vasitələrdən təmizləyir. Ə. süzücü 

qutudan və üzlük hissədən (klapanlar qu- 
tusu olan şlem-maska və ya maska, bir- 
ləşdirici boru) ibarətdir. Tənəffüs orqan- 

larını ətraf mühitdən tam təcrid edən 
izoləedici Ә.-да tənəffüs üçün onun 
balonundakı oksigen ehtiyatından istifadə 

olunur. Nəfəs alarkən korlanan hava Ә,- 

dakı regenerativ patron vasitəsilə karbon: 

Б 

Mülki 

əleyhqaz. 
(МӘС ВК 

| ƏKPAH). 

hafizə edə bilmədikdə işlədil 
Ə.-da hava maskanın altına m 
(10-40 т) aralıda yerləşən ko 
lardan şlanq vasitəsilə verilir. 

diy. sistemlərinin təmizlənməsi Zamanı) 
istifadə edilir. ә 
ƏLƏFƏ (ər, dle — "ələf” — или ot, saman 
sözündən) – orta əsrlərdə Azərb.-da, həm. 
çinin Yaxın Şərqin bir sıra ölkəsində döy, 
lət məmurlarını, elçiləri, çaparları ərzaqla, 

onların minik. heyvanlarını isə yemlə 
təmin etmək üçün kəndlilərdən alınan 
vergi. Üləfa da adlanırdı, Qazan xan 
dövründə ləğv olunsa da, onun ölümündən 
sonra yenidən Ə. toplanıldı. 14-17 əsrlər. 
də Ə, həcmi müəyyənləşdirilməmiş ən 
ağır vergilərdən idi. 
ƏLƏHİ – Azərb. Resp. Ordubad r-nunun 
(Nax. MR) Bist ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə. 

zindən q.-də, Ordubad-Xurs avtomobil 
yolunun yaxınlığında, Əyriçayın sağ sa- 
hilində, Qapıcıq d.-nın ətəyindədir. Əh. 148 
(2011), bağçılıq, arıçılıq və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Ә.-дәп q.-də orta əsrlərə aid Ə, 

yolu, 18-19 əsrdə inşa edilmiş ikiaşırımlı 
Ə. körpüsü mövcuddur. Ümumi orta mək- 
təb, feldşer-mama məntəqəsi, kitabxana, 
klub var, 

ƏLƏHİ MİNERAL SU BULAĞI - 
Azərb. Resp. Ordubad r-nu (Nax, MR) əra- 

zisində, Ələhi k.-ndən 500 m c.-q.-də, Gi- 
lançay dərəsindədir. İki çıxışdan ibarətdir. 
Suyun temp-ru 13,5“C, debiti 21 mö/gün, 
minerallaşma dərəcəsi 3,6 q//-dir. 

Balneolofi tərkibi: 

HCO/79 SO,12 
(Na“K)38 Ca33 Мезв 

"pH6,1:D21:mö/gün Т13,52С 

Suyu karbon qazlı, az minerallaşmış, 

hidrokarbonatlı, natriumlü-kalsiumlu-maq- 
neziumludur. Kimyəvi tərkibi “Boryomi” 
(Gürc.) suyuna yaxındır. Bir sıra daxili 
xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilə 
bilər, 
ƏLƏK - səpələnən müxtəlif məhsul və 
materialları dənələrinin ölçülərinə görə ayı: 
ran qurğu. Ə.-lər yastı (vibrasiyalı, yırğa- 
lanan) və barabanlı (fırlanan) növlərə ay- 
rılır. Əsasən, un, kombinə olunmuş yem və 
yarma istehsalında, ərzaq və yem məhsul- 
larının hazırlanması üçün dənin xəlbir- 
lənməsində, həmçinin faydalı qazıntıların 
saflaşdırılmasında istifadə edilir (bax həm- 
çinin Xə/bir, Şadara). 

ƏLƏKBƏR - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Təbriz şəhristanının Şəbüstər: 

C0,1,3 М3,6- 

ƏLƏKBƏROV 
ә ә как ————жКжж–жкп-һ--ә--кж- 

pölgəsinin Sufiyan kəndistanında, Şəbüstər 
“ndən 9 /n e.-q.-də yerləşir, 

ƏLƏKBƏRLİ Fazil Həzin oğlu (d.22.2. 
1950, Tovuz renunun Qazıqulu ҝә — in- 

"Qo, mür (əsə. Aza Nəfis .4. (1993), prof: . , Neft və 
кә İn-tunu (ANKİ) bitirmişdir (1971). 
1971-72 illərdə Bakı şin z-dunda cihazçı 

çilingər, 1972-80 illərdə “Neftkimyaav- 
tomat” Elmi Tədqiqat və Layihə İn-tunda 
mühəndis işləmişdir. 1980 ildən ANKİ-nin 
Sumqayıt filialında (indiki Sumqayıt Döv- 

tət Un-tində) редадоја fəaliyyət göstərir, 
1987 ildən kafedra müdiridir. Tədqiqatları 
neftayırma sənayesində rəqəmli idarəetmə 

sistemlərinin yaradılması sahəsindədir. 
Beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda 

məruzə ilə çıxış etmişdir. 100-dən çox elmi 

əsərin müəllifidir. Elmi kadrların hazırlan- 
mastnda xidməti var, 
ƏLƏKBƏRLİ Fərid Urxan oğlu (4331. 
1964, Gəncə) — Azərb. bioloqu, tarixçisi, 

tarix e.d, (1999), prof, (2015). Urxan 
Ələkbərovun oğludur. Azərb. Dövlət Un- 
ünin (indiki BDU) 
biologiya fakültə- 
sini (1986) bitir- 
mişdir. 1986 ildən 
AMEA M.Füzuli 
ad, Əlyazmalar İn- | 
tunda işləyir (2003 

ildən şöbə müdi- 
ridir). Əsas tədqi- 
qat sahəsi fars, 
ərəb və Azərb, di- 
lində yazılmış orta əsr tibb əlyazmalarıdır. 
Kəmaləddin Kəşaninin “Ərvahül-əcsad” 

(14:əsr), Murtuza Qulu Şamlunun “Xirqə” 

(17 əsr), Məhəmməd Möminin “Töhfətül- 
müminin” (1699), Əbülhəsən Marağayinin 
“Müalicəti-münfəridə” (18 əsr), Məhəm- 
məd Yusif Şirvaninin “Tibbnamə” (1712) 
əsərlərinin tədqiqi və müxtəlif dillərə 
tərcüməsi üzərində çalışmışdır. 2011-13 
illərdə Vatikan arxivlərində orta əsr Azərb. 
tarixinə aid 500-dən çox sənəd, o cümlədən: 
Azərb, hökmdarlarının Roma panaları ilə 
diplomatik yazışmalarını əks etdirən mək- 

tüblar aşkar etmişdir. Vatikan Apostol Ki- 
tabxanasında apardığı araşdırmalar nəti- 
cəsində Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şəbüstəri, 
Sührəvərdi, həmçinin indiyədək məlum ol- 

mayan 9 Azərb. müəllifinə məxsus 60 qə- 

dim əlyazmanı üzə çıxarmışdır. 15 əsrin 
sonu = 16 əsrin əvvəllərində ana dilində ya- 
zib-yaratmış Sürurinin “Divan”ını, Seyid 
Yəhya Bakuvinin oğlu Şeyx Əli Səmərqən- 
dinin həyatına həsr olunmuş “Mənaqibi- 
Şeyx Əli Səmərqəndi”, Baba Həsən bin 
Məhəmməd Şirvaninin “Kitab be ҹ̧әсагә və 

anının 

məd Ədiməvinin “Nəxcətül-təyarix”, hə- 
min dövrə aid təbabətə həsr olunmuş türk- 
dilli “Risaleyi-təshil fit-tibb” əsərlərinin 
sürəti Ә. tərəfindən Vatikandan gətirilmiş, 
Əlyazmalar İn-tunun fonduna verilmişdir. 

Ə--nin uşaqlar üçün yazdığı elmi-küt- 
ləvi hekayələr Moskvada (1990) və Bakıda 
(1988, 1996: 2012) dərc edilmişdir. 200-ə 
yaxın elmi əsərin, o cümlədən bir neçə 
kitab və monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Şərqdə ailə və nikah. B., 2001: 
Tucava и один сскрет Bocroxa. T. 1, П, B., 2001: 
Мәаду ложыо и истинов: ҝризис aimiryuanırol: 

хивилизаин, Б,, 2006, 
ƏLƏKBƏRLİ Mənmədkazım Ələkbər 
oğlu (24.1.1905, Dərbənd — 1938) – Azərb, 
ədəbiyyatşünası, filosof, tənqidçi. Azərb, 
Pedaqoli İn-tunu bitirmiş (1927), Gəncə 
xalq maarif şöbəsinin müdiri və “Qızıl 

Gəncə” yumalının (1927), “Dağıstan füqə- 
rası” (Mahaçqala) qəzetinin və “Maarif 
yolu” јигпаһтип (1928-30) redaktoru ol- 
müşdür, Moskvada Qırmızı Professura İn- 
tunü bitirdikdən (1934) sonra Azərb. Ya- 
zaçilar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri, Azərb. 
Dövlət Un-tinin rektoru (1934-35), fəlsəfə 

kafedrasının müdiri, “Kommunist”, “Ədə- 
biyyat qəzeti”, “Vişka” qəzetlərinin, “Temp” 
“Firqə işçisi”, “İnqilab və mədəniyyət", 
“Literaturnı Azerbaydian” ğumallarının re- 
daktoru və 5. vəzifələrdə çalışmışdır. Ə. 
Azərb.-da ana dilində ilk fəlsəfə dərsli- 

yinin müəllifidir. 1920-30-cu illərdə döv- 
ri mətbuatda Azərb. ədəbiyyatının aktual 

problemlərinə dair, həmçinin publisistik 
məqalələrlə çıxış etmişdir. Repressiya ol- 

muşdur, 
Əsərləri: İdealizm və materializm və yaxud 

yeni fəlsəfə, В., 1927: Лигература Азербаӧджана. 

M, 1934: Azərbaycan ədəbiyyatı, B., 1935, 
ƏLƏKBƏROV Arif Ələkbər oğlu (4.10.6. 
1965, Ağstafa r-nunun Göycəli Ҝ.) – Azərb. 
iqtisadçısı, iqtisad e.d. (2010), prof, (2014). 

Belarus Kənd Təsərrüfatının Mexanik- 
ləşdirilməsi İn-tunu (1987), Belarus Hü- 
quqşünaslıq İn-tunu (1999), Azərb. Dövlət 
İqtisad Un-tini (2006) bitirmişdir. Azərb. 
Kənd Təsərrüfatı İn-tunda müəllim (1992- 
94), Bclarus-Azərbaycan “Qobustan” Cə- 
miyyətinin (Minsk ş.) sədr müavini və 

“Azərbel” şirkətində direktor müavini 
(1995-2000), Belarus Resp. Nazirlər Kabi- 
neti nəzdində Milli azlıqlar üzrə Koor- 
dinasiya şurasının üzvü (1995-98), Azərb. 
Dövlət İqtisad Un-tinin kommersiya fu- 
kültəsinin (2001-04), informatika və ida- 
rəetmə fakültəsinin (2005-09) dekanı 

olmuşdur. 2011 ildən Azərbaycan Respub- 
Yikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasında şöbə müdiri vəzifəsində 
çalışır. Tədqiqat altemativ enerii mənbə- 
lərindən — günəş eneriisindən istifadənin 
mövcud problemləri və onların həlli yol- 
larının, Azərb, Resp.-nda ekoloyi tarazlığın 
tənzimlənməsinin iqtisadi problemlərinin 
öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 80-dən 

çox elmi əsərin, o cümlədən 1 monoqra- 
fiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Ekologiya və iqtisadiyyat: inkişaf 
yollarının problemləri. R. 2004, 
ƏLƏKBƏROV Aydın Qulam oğlu (4.24. 
12.1930, Bakı) — Azərb. dilçisi, filologiya 

e.d. (1981), prof, (1994), Azərb, Dövlət 
Un-tini bitirmişdir (1955). Azərb. MEA 
Dilçilik İn-uunda elmi işçi, elmi katib, şöbə 
müdiri, böyük və baş elmi işçi (1959-1986: 
1996-2007), Azərb. Pedaqoyi Rus Dili və 

Ədəbiyyatı İn-tunda prorektor, kafedra 
müdiri, prof. (1986-96) vəzifələrində iş- 
ləmişdir. Tədqiqatları ümumi dilçiliyə, rus 
və Azərb, dillərinin fonologiyasına, sema- 
siologiya və qrammatikasına həsr olun- 
muşdur, 

Əsərləri: Фонематиҹескан система совре 
менного азербаһәканского xixa, Б., 1971: Лексн 
ҹескан семаитика простых гааголов n сокремен 
ном азербаһджанском six B., 1983: Rus dilinin 
qrammatikası (fonetika və morfologiya), B.. 1988, 
ƏLƏKBƏROV Cabbar Qaffar oğlu (14.7 

1923, Gəncə — 28.8.2006, Gəncə) – kənd 

təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi sahə- 

sində Azərb. alimi, texnika e.d. (1989), 
prof: (1992). Azərb. SSR əməkdar mexa- 

nizatoru (1988), Moskva Kənd Təsərrüfa- 

tinin Mexanikləşdirilməsi (KTM) İn-tu: 
nu bitirmişdir (1948). 1948-54 illərdə Göy- 

çayda KTM Texnikumunda işləmiş, 1958. 

2006 illərdə Azərb. Kənd Təsərrüfatı 

İn-tunda (indiki ADAU) pedaqoli fəaliy 
yət göstərmiş, tədris işləri üzrə prorektor 
(1964-72), kafedra müdiri (1967-2003) ol- 
muşdur. Tədqiqatları k.t. müəssisələrinin 
maşın-traktor parkının tərkibinin və istifa: 

dəsinin optimallaşdırılması istiqamətində- 
dir. Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzə 
ilə çıxış etmişdir. 150-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. Qırmızı Ulduz ordenləri ilə 

təltif olunmuşdur. Elmi kadrların hazırlan- 

masında xidməti var. 
ƏLƏKBƏROV Cəbrayıl Ələkbər 

(d.18.8.1957, Masallı r-nunun Qızıl. 

— Azərb. tibb alimi, travmatoloq-ortoped. 
Tibb e.d. (2008). Vladivostok Dövlət Tibb 
İn-tunu bitirmişdir (1985). Q.A./lizarovun 
tələbəsi olmuşdur. Kurqanda İlizarov 
ad. Bərpaedici Travmatologiya və Ortope- 
diya Elmi Mərkəzində travmatoloq-ortoped 
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(1986-91), Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun Trav- 
matologiya Klinikasında travmatoloq 
(1991-03), Türkiyənin İzmir ş.-ndə trav- 
matoloq-ortoped (1994-2009), M.Mirqa- 
sımov ad. Resp. Klinik Xəstəxanasında 
travmatoloq (2010-13) işləmiş, 2014 ildən 
Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Orto- 
pediya İn-tunun bölmə rəhbəridir. Tədqi- 
qatları İlizarov üsulu ilə ətrafların defor- 
masiyasının bərpasına və boyun uzadılma- 
sına probleminə həsr olunmuşdur. Bir sıra 
xarici ölkələrdə (ABŞ, Türkiyə, Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri, Rusiya, Qətər, İndone- 
ziya vəs.) travmatologiya və ortope: 
aktual problemlərinə dair məruzə 
mişdir. 92 elmi əsərin müəllifidir. 

Əsəri: Бохеиы püaxeya - Блдӱнта amaniloc 
nxa, аенснис и профилактика ренидивоа. Курсан 

ƏLƏKBƏROV Ələsgər Нас oğlu (1897, 
Bakı — 1971, Bakı) — Azərb. patofizioloqu. 
Tibb e.d. (1967), prof: (1968). 1931 ildən 
Azərb, Dövlət Tibb İn-tunun patoloyi fizio- 
logiya kafedrasında (1967-7) illərdə ka- 
fedra müdiri) işləmişdir. Tədqiqatları, əsa- 
sən, böyrək patologiyasının öyrənilməsinə 

70-dən artıq elmi əsərin həsr edilmişdir 
müəllifidir 
ƏLƏKBƏROV Ələsgər Hacağa oğlu 
(263.1910, Bakı – 31.1.1963, Bakı) 
Azərb. aktyoru, SSRİ xalq artisti (1961), 
Azərb, Resp: xalq artisti (1940). 1924 ildən 
Əbilov ad. klubda 
həvəski ar aktyor ki 

yətə başı 
30 

illərdə Bakı Teatr 
Texnikumunda 

oxumuş, eyni za: 
da Bakı Türk 

nda çıxış 

Ə, bura. 
da Hacı Baxşəli 

tmişdir 

(“Ölülər", C.Məmmədquluzadə), 
hriyyə ("Hücum”, B.LavrenyoV), ser 

Hind qızı", Ə.Hamid), Cancur 
4 (“Cancur Səməd”, 1.B.Molyerin 

ı xəstə” pyesinin təbdili) və s. 
rollarda çıxış etmişdir. Ə. 1930-33 illərdə 

ikinci 

Tiflis Azərb, Teatrı və Gəncə Dram Teat- 

çalışmışdır. 1933 nd ildən ömrünün so- 
Azərb. Dövlət Dram Teatrında 

işləmişdir. Ə. burada Маҝдиг (“Makbet", 
U.Şekspir), Aydın (“1905-ci 

C.Cabbarlı), Heydər bəy 
(“Hacı Qara”, M.F.Axundzadə), Nəbi 
(“Qaçaq Nəbi”, S.Rüstəm) kimi müxtəlif 
xarakterli, rəngarəng obrazlar yaratmışdır. 
Ə, Azərb. aktyorluq sənətinin realist və 

Salamov 

ildə”, “Aydın”, 

34 

Ə.Ələkbərov Ferrero rolunda 
("Uzaq sahillərdə”, 1958). 

romantik ənənələrini da 
etdirmişdir. Fikir aydınlığı, qüvvətli mən- 
tiq, dərin məna, sadəlik və emosionallıq 
Ә--ип canlandırdığı surətlərin əsas məziy- 
yətləri idi. Sənətkar zəngin mənəviyyatlı, 
faciəvi təbiətə malik obrazlar qalereyası 
yaratmışdır: Vaqif, Fərhad ("Vaqif”, “Fər- 
had və Şirin”, S.Vurğun), Cavanşir, Fərhad 

Kamalov ("Cavanşir” M.Hüseyn), 
Elxan və Aqşin (“Od gəlini”, C.Cabbarlı), 
Otello (“Otello”, U.Şekspir) və b. Ə.Vaqif, 
Otello rollarının ən yaxşı ifaçılarından 

olmuşdur. O, Xanlar (“Хапјаг”, 5. MİL: 

Yusif, Akif (“Məhəbbət 

rahimov), Minnətov 

Alxan ("Bahar 

Proxor (“Vassa Јејегпоуа” 

suları”, İ Əfəndiyev , 
M.Qorki) kimi 

müxtəlif səciyyəli rollarda uğurla çıxış et- 
mişdir. Gur və yumşaq səsə malik olan Ə.- 
un yaradıcılığı Azərb. teatrının inkişafında 
mühüm yer tutur. Ə. Azərb. kinosunun 
görkəmli aktyorlarından idi. Onun “Vulkan 
üzərində ev” (1929), “Lətif” (1930) “А1- 
maz" (1936), "Kəndlilər” (1940), “Fətəli 
xan” (1947), “Qara daşlar” (1958), “Uzaq 
sahillərdə” (1958), “Məhəbbət dastanı” 

(1961), “Böyük dayaq” (1962) və s. film- 
lərdə yaratdığı obrazlar Azərb. kinosu ta- 
rixində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ə. bədii 

və inkişaf 

— 

qiraət ustası kimi də məhşur idi. SSRİ Ali 
Sovetinin (6-cı çağırış) deputatı olmuşdur. 
Lenin ordeni, 2 Qırmızı Əmək Bayrağı 
ordeni ilə təltif edilmişdir. Bakı küçələrinin 
birinə Ə.-un adı verilmiş, yaşadığı eyş 
xatirə lövhəsi vurulmuşdur. 
Əd: Allahverdiyev M.Ələşgər Ələkbər, 

vun həyat və yaradıcılığı. B., 1972) Cəfərov 6, 

Azərbaycan teatr, B., 1974. 
ƏLƏKBƏROV Ələsgər Kazım oğlu 
(1895, Bakı – 1938) – Azərb. arxeoloqu və 
etnoqrafı. ADU-nun tarix-filologiya fakül, 

təsinin Şərq şöbəsi- ni bitirmiş (1926), hələ 
tələbə ikən İ.İ.Meşşaninovun başçılığı ilə 
arxeoloyi və etnoqrafik ekspedisiyalarda: 
fəaliy- yət göstərmişdir. 1927 ildən bir 
neçə ekspedisiyanın rəhbəri olmuşdur. 
Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyə. 
tinin (1926-28 illərdə cəmiyyətin sədri idi) 

və Azərbaycan Arxeoloği Komitəsinin iş- 
lərində fəallıq göstərmişdir. SSRİ: EA 
Azərb. filialının Tarix İn-tunda (1929-37) 
işləmiş, 1933-37 illərdə həmin in-tun 
“Maddi mədəniyyət tarixi” bölməsinə 
rəhbərlik etmişdir. Ə. Naxçıvanda, Mil. 

Qarabağda arxeolofi qazıntılarda, müxtəlif 
etnoqrafik ekspedisiyalarda tədqiqat apar- 

mişdir. O, Örənqala qazıntılarının ilk 
təşkilatçılarından biridir. Azərb. arxeolo- 
giyasında küp qəbirləri mədəniyyətinin 
öyrənilməsi Ə.-un adı ilə bağlıdır, bu 
mövzuda 2-ci Beynəlxalq İran incəsənəti 
konqresində (Moskva, 1935) çıxış etmişdir. 

1936 ildə Ə. dissertasiya müdafiə etmədən 

etnoqrafiya bölməsi üzrə ictimai elmlər 
namizədi elmi dərəcəsi almışdır. Ayrımlar, 
talışlar və Azərb.-da yaşayan kürdlərin 
məişət, təsərrüfat və maddi mədəniyyəti 
məsələlərini araşdıran Ə. Azərb.-ın ilk et- 
noqrafik xəritəsinin (xəritədə 5 mindən 

eri var) tərtibçisidir. "So- 
јагпаһ, redaksiya 

heyətinin üzvü olmuş, 1937 ilin əvvəlində 
işdən çıxarılaraq, dekabrın 30-da həbsə 

Ələkbərov Ə. 

Fətəli xan: 
rolunda ("Fətəli 

xan", 1947) 

ƏLƏKBƏROV 0... os x—v—.XVOQ——————————065Ö60000009: 

alınmış, əks-inqilabi fəaliyyətdə ittiham 
edilərək, 8 il müddətinə islah-əmək dü- 

göndərilmişdir. Xalq Daxili İşlər 
Komissarlığında işgəncələrə məruz qaları 

, həbsxanada vərəm xəstəliyindən vəfat 
etmişdir. 1956 ildə bəraət almışdır. 

Əsəri: Иселедованин no археологин it ymo- 
графин Азербаһдиана. Б. 1960. 
ƏL ƏKBƏROV Əliheydər Əbdüləli oğlu 
(26.6.1915, Bakı – 14.3.1974, Bakı) – 

ə reğissoru, Azərb. SSR əməkdar ar- 
isti (1949). Ü.Hacıbəyovi ad. Resp. müka- 
fatı aureatı (1967). Azərb. SSR Dövlət 
mükafatı (1972). Bakı Teatr Texnikumunu 
(1934), Azərb, Teatr İn-tunu (1964) bitir- 
mişdir. Yaradıcılığa 1931 ildən Azərb. 
Dövlət Dram Tearrında başlamışdır. 1960- 
67 illərdə Azərb, Musiqili Komediya Teat- 
ının. baş rei,, 1967–74 illərdə Azərb. 
Dövlət Dram Teatrının direktoru olmuş- 

dur, Ən yaxşı tamaşaları: "Solğun çiçək- 

lər”, “Almaz” (1949, 1957, C.Cabbarlı), 
“Göz həkimi” (1955, İ.Səfərli), “Qaçaq 
Nəbi" (1958, S.Rüstəm), “Ulduz”, “Mil- 
yonçunun dilənçi oğlu” (1963, 1966, 
S.Ələsgərov), “Mahnı dağlarda qaldı” 
(1971, İ.Əfəndiyev) və s. 1966 ildə Bol- 
qarıstanın Şumen teatrında Ü.Hacıbəylinin 
“O olmasın, bu olsun” operettasını bolqar 
və türk dillərində tamaşaya qoymuşdur. 
1964 ildən Azərb. Teatr İn-tunda (1968 il- 
dən Azərb, Dövlət İncəsənət İn-tu) dərs de- 
mişdir. Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 

ƏLƏKBƏROV Əliheydər İbad oğlu (15. 

7.1926, Quba r-nunun Çiçi k. — 6.9.1990, 
Bakı) - Azərb. kimyaçısı, kimya e.d. 
(1969), prof: (1970). Leninqrad Dövlət Un- 
tini bitirmişdir (1947). Çelyabinsk ş.-ndə 

qapalı müəssisədə elmi işçi (1947-59), 
Azərb, SSR EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kim- 

ya İn-tunda (indiki M.F.Nağıyev ad. Ka- 
nliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu) baş elmi 
işçi (1959-71), 1971 ildən ömrünün sonu- 

nadək laboratoriya müdiri işləmişdir. Təd- 
qiqatları elektrokimyəvi üsulla sulu məh- 

lullardan selen və tellurun alınması və saf- 

laşdırılmasına, metal-xalkogenitlərin sin- 
tezi və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin 
öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 130 elmi 
əsərin müəllifidir. Elmi kadrların hazır- 
lanmasında xidməti var. 
ƏLƏKBƏROV Əsgər Ələkbər oğlu (d.16. 

7.1954, Erm. SSR, Masis r-nunun Rənc- 
bər Ҝ.) — polis gen.-m.-u (1995), polis 
gen.-1.-ı (2002). Azərb. Kənd Təsərrüfatı 
İn-tunu (1977), SSRİ DİN-in Milis Aka- 
demiyasını (1988) bitirmişdir. Nax. MR-in 

daxili işlər nazirinin müavini (1988-92) 
olmuş, nazir” vəzifəsini icra etmişdir. 

Bakı ş, Xətai r-n 

polis idarəsinin qə- 
rargah rəisi (1993), 
Qaradağ r-n polis 
idarəsinin rəisi 
(1993-94) vəzifə- 
lərində xidmət et- 
miş, Azərb, Resp, daxili, di 

(1994-2014) olmuşdur. “Azərbaycan Bay- 
rağı ordeninə layiq görülmüşdür (1998). 
ƏLƏKBƏROV Əvəz Əkbər oğlu (4.23. 
7.1952, Erm. SSR, Krasnoselsk r-nunun 

Cil k.) – Azərb, iqtisadçısı, iqtisad e.d. 
(2008). Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn-tunu 
bitirmişdir (1973), Azərb. Kənd Tikinti 

Nazirliyinin “Azərkəndquraşdırmatikinti” 
Trestində (1975-81), Azərb. SSR Nazirlər 

Sovetində (1981-91) müxtəlif vəzifələrdə 

işləmiş, SSRİ Pensiya Fondunun Azərb, 
SSR bölməsinin müdiri (1991), Azərb. 

Resp, Pensiya Fondunun idarə heyətinin 
sədri (1991-92), Azərb. Resp. Dövlət So- 
sial Müdafiə Fondunun sədri (1992-99), 

Azərb. Resp.-nın maliyyə naziri (1999- 
2006) olmuşdur. Tədqiqatları maliyyə-büd- 
сә sistemi, sosial sığortanın inkişafı prob- 

İemlərinə həsr edilmişdir. Ə. ilk sığorta qa- 
nununun müəlliflərindən biridir. 40-dan 

çox elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafi- 
yanın müəllifidir. Bir sıra beynəlxalq kon- 
frans və simpoziumların iştirakçısıdır. 

Əsərləri: Azərbaycan dövlətinin soxlal-iqtisadi 

inkişafında vahid büdcə sisteminin rolu. B.. 2005: So- 

sial-iqtisadi inkişafın maliyyə-büdcə parametrlərinin 

tənzimlənməsi, B., 2007. 

ƏLƏKBƏROV Fərid Paşa oğlu (3.3. 1941, 
Bakı — 12.12.1999, Bakı) — Azərb. epide- 

mioloqu. Biologiya e.d. (1983), prof. (1984). 
Azərb, Dövlət Un-tini bitirmişdir (1963). Ə. 

Tibbi Parazitologiya və Tropik Təbabət İn- 
tunda elmi işçi (1963-74), Azərb. Dövlət 

Tibb İn-tunda assistent (1974): 1984 ildən 
prof., həmin in-tda xarici tələbələrlə iş üzrə 

dekan (1985-91), beynəlxalq əlaqələr üzrə 
prorektor işləmişdir. Tədqiqatları Azərb.-da 
kit heyvanlarının leptospirozuna, onun təbii 
ocaqlılığına, xəstəliklə mübarizə tədbirlərinə 
vəs, həsr edilmişdir. 110 elmi əsərin, 7 me- 
todik göstərişin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 
ƏLƏKBƏROV İbad İsfəndiyar oğlu (4.1 
1922, Şuşa – 7.11.1996, Bakı) — Azərb. tibb 
alimi, gigiyenist, tibb e.d. (1967), prof. 
(1968), Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (indiki 

Azərb, Tibb Un-ti) bitirmişdir (1950). 1950- 

54 illərdə Maştağa (indiki Xəzər) r-n sə- 
hiyyə şöbəsinin müdiri, xəstəxananın baş 

həkimi işləmişdir. 1958-60 illərdə Azərb. 

Dövlət Tibb İn-tunun ictimai gigiyena və 
səhiyyənin təşkili kafedrasında assistent, 
Səhiyyə Nazirliyinin Əmək Gigiyenası və 
Peşə Xəstəlikləri İn-tu yarandığı ildən 
(1960) orada elmi işçi, peşə patologiyası 
şöbəsinin elmi rəhbəri və 1966-88 illərdə 
direktoru olmuşdur. Ə. 1988 ildən ömrünün 
sonunadək У.Ј.Ахипдоу ад. Milli ET Tibbi 
Profilaktika İn-tunun peşə patologiyası 
şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. Tədqiqatları 

əmək gigiyenası, neft və neft kimyası sə- 
nayesində peşə xəstəliklərinin öyrənilmə- 
sinə dairdir. 400-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən 6 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidmətləri 
var, 

Əsərləri: Охрана axoponua paoraoıtx в 
нефтино( и rayosofi промыхаленности. М. 1976: 
Леҹенис болыкых хрониҹескими профессионалы- 
ными бронхитами икспертиза трудоспособности 
(TMMəlikzadə, M.İVinokuroya ilə birlikdə), Б. 
1979: Гигисиз труда и охрана зоронл paforato. 
(аих при пронзводетве һода из приролиых буро- 
вах gön. Б, 1992. 
ƏLƏKBƏROV İlham Xəyyam oğlu (4.20. 
11:1948, Bakı) — Azərb. zooloqu, biol. e.d, 

(1987), prof. (2009), AMEA-nın m. üzvü 
(2007). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(1971). 1972 ildən 
Azərb. SSR EA 
Zoologiya İn-tun- 
da işləyir (1989 
ildən protistolo- 
giya laboratoriya- 
sinin müdiridir). 

2011-16 illərdə 
AMEA-nın Zoo- 

logiya İn-tunun di- 
rektoru olmuşdur. 

Tədqiqatları ümumi ekologiya və zoologi- 
ya (biomüxtəliflik), sərbəsty 

zorların və çanaqlı amöblərin ekologiyası 
və biocoğrafiyası sahəsindədir. Azərb.-ın 
su və torpaqlarında, həmçinin dünyanın bir 
sıra bölgələrində (Rusiya, Ukr., Orta Asiya. 
Polineziya), Çukot və Berinq dənizlərinin 
infuzor faunasını tədqiq etmişdir. İnfuzor 
və çanaqlı amöblərin elm üçün yeni olan 4 
fəsilə və 15 cinsini əsaslandırmış, 150-dən 

çox növünün ilk dəfə olaraq təsvirini ver- 
mişdir, Bir sıra histoloği və ekoloyi üsulla 
nin, müxtəlif çirklənmə (neft, ağır metallar 
və pestisidlər) növlərinin infuzorlar vasi- 
təsilə biotestləşdirilməsinin ekspres üsulu- 
nu işləyib hazırlamışdır. Azərbaycan Res 
publikasının Prezidenti yanında Ali At 
testasiya Komissiyasının biologiya və aqrar 
elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədridir. 

170-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Elmi 

kadrların hazırlanmasında xidməti var. 

ayar infu: 
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Əsərləri: Атлас евободноживуник инфуз= Azərbaycan Tarixi Muzeyində və N.Gən- lərdə Yeni Baki neft-qaz emalı -dünda, 
иб (классы Kinctofragminophora, Colpodea, Olygo- 
hymenophora, Polyhyminogilora), Б. 2005: Свобод- 
нодвижунис инфузорин Азербаһджана (укологна, 
әосисографи, практинссҝос зиамсин). Б, 2012. 
ƏLƏKBƏROV Kamal Camal oğlu (20.3. 

ü 1009, Bakı) — Azərb, 
, Resp, xalq rəssamı 

(2002), prof: (1992). Azərb, Rəssamlıq 
Məktəbini (1945) 
və V.İ.Surikov аф, 

Moskva Dövlət 

Rəssamlıq İn-tunu 
(1954) bitirmişdir. 

Monumental və 

dəzgah heykəltə- 
sahəsində 

səpkili 
müəlli- 

raşlığı 
müxtəlif 

əsərlərin 
fidir, Füzuli ş.-n- 
dəki "Ana” (ara- nit, 1979, işğal altındakı 
ərazidədir) abidəsi və Bakıda C.Cabbar- 

“Azər- baycanfilm”in bi- linin (tunc, 198 

nası qarşısında) portret- büstü, Naxçıvanda 
Əcəminin (tunc, 1989) heykəli əsas mo- 
numental əsərləridir. “Əcəmi” (mərmər, 
1955), “Partizan M.Seyidovun portreti” 

1958), “M.İbrahimovun portreti” 
(gips, 1964), “Əfsanə. Bəstəkar A.Məliko- 

1968), “Oğlumun 
portreti” (tunc, 1985) və s, əsərləri kom- 

(tunc 

vun portreti” (beton, 

pozisiya kamilliyi ilə diqqəti cəlb edir. 
1963 ildən Azərb. İncəsənət İn-tunda pe- 
daqoyi fəaliyyət göstərmişdir. Əsərləri 
Azərb, Milli İncəsənət Muzeyində, Milli 

Ələkbərov K, Әсәти Naxçıvaninin abidəsi 
1989, Naxçıvan ş 
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cəvi ad. Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Mü- 
zeyində saxlanılır. 
ƏLƏKBƏROV Kazım Əbdülmanaf oğlu 
(17.2.1909, Bakı – 12.9.1987, Bakı) — 

: (1958), prof: 
(1960). Azərb. SSR EA-nın m.üzvü (1968). 
Azərb. torpaqşünası, K.Le. 

Zaqafqaziya Yeni 
Lifli Bitkilər İn- 
tunu bitirmişdir 
(1932), Azərb. SSR 
Xalq Tomaq Ko- 
missarlığının kim- 

yalaşdırma st.-nda 
müəllim olmuş, 

39 illərdə 
, Qa- 

zax, Bərdə, Ağdaş 
r-nlarında torpaq ekspedi: 

bərlik etmişdir. 1945 ildə Azərb. SSR EA 
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tunda 
elmi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1950: 
74 illərdə Azərb. SSR EA-nın ilk torpaq- 
eroziya st.-nın (özünün təsis etdiyi) di- 

rektoru, st. bölməyə çevrildikdən sonra böl- 
mənin rəhbəri, Azərb. Elmi Tədqiqat Əkin- 
çilik İn-tunun direktoru olmuşdur. 1974 

ildən Azərb. SSR EA Coğrafiya İn-tunda 
təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan sə- 
mərəli istifadə şöbəsinin müdiri və- zifə- 
sində çalışmışdır. Tədqiqatları Azərb.-ın 
torpaq örtüyünün öyrənilməsinə və torpaq 
eroziyası ilə mübarizə tədbirlərinin ha- 
zırlanmasına, Şirvan, Qarabağ və Salyan 
düzlərinin irimiqyaslı torpaq-aqrokimya 
xəritələrinin tərtibinə, eroziyaya uğramış 

torpaqların fiziki-kimyəvi xassələrinin, su 
və hava reyiminin və s. araşdırılmasına həsr 
edilmişdir. 100-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən 9 kitabın müəllifidir. “Azərbay- 

can torpaqlarının öyrənilmə dərəcəsi” xə- 
ritəsinin tərtibçisi, “Torpaq-eroziya xəritəsi 

və torpaqların mühafizəsi” xəritəsinin 
müəllifidir. Onun hazırladığı tədbirlər sis- 
temi k.t. və layihə in-tlarında istifadə edi- 
lir. “Azərbaycan torpaqları” xəritəsinin 
tərtibçilərindəndir. "SSRİ-nin dövlət topaq 

xəritəsi”ndə ayrıca vərəqin müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasnda xidməti var, 

Qırmızı Əmək Bayrağı, “Şərəf nişanı” or- 
denləri ilə təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Azərbaycanda toaq eroziyası və 
onunla mübarizə, B., 1961: Замунта помв от әрозии. 

Б,, 1967. 

ƏLƏKBƏROV Qəzənfər Zülfüqar oğlu 

(27.6.1927, Gəncə – 2004, Bakı) – kimya 

texnologiyası sahəsində Azərb. alimi, tex- 
nika e.d. (1986). Əməkdar elm xadimi: 
(1991). Azərbaycan Sənaye İn-tunu (indiki 
ADNSU) bitirmişdir (1951), 1952–65 

Azərb. SSR EA-nın Y.Məmmədəliyev aq, 
Neft-Kimya Prosesləri İn-tunda mühəndis, 
böyük mühəndis, laboratoriya müdiri 
fələrində çalışmışdır. 1965 ildə Ümumitii, 
faq Elmi Tədqiqat və Qaz-Layihə İn-tunun 
elmi işlər üzrə direktor müavini, 1988-9y 
illərdə direktonu olmuşdur. Tədqiqatları nef. 
tin və təbii qazların emalı və nəqlə hazırlan. 
ması sahəsindədir, 100-dən çox elmi əsərin, 

o cümlədən bir monoqrafiyanın müəllifidir. 
ƏLƏKBƏROV Qüdrət Allahverən oğlu 
(17.9.1888, Masallı r-nunun Çaxırlı k, 

24.5.1959, Çəlilabad r-nunun Sabirabad: 

.) Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1948), 
1947–59 illərdə “Azərbaycan SSR-in 40 |. 
liyi” sovxozunda işləmişdir. 1947 ildə ta. 
xılçılıq sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə 
etmişdir. 

ƏLƏKBƏROV Mikayıl Ələsgər oğlu 
(12.12.1924, Bakı – 5.3.2006, Bakı) – 

Azərb, tibb alimi, endokrinoloq. Tibb e.d, 
(1963), prof: (1966), Azərb. SSR əməkdar: 
həkimi (1968), əməkdar elm xadimi 
(1981). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitir. 
mişdir (1947). 1953-54 illərdə resp. zob 

əleyhinə dispanserində həkim və 1955- 
2006 illərdə Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlər 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun en- 
dokrinologiya kafedrasında işləmişdir 
(1981-95 illərdə kafedra müdiri, 1995- 
2006 illərdə рго). 150-yə yaxın elmi әзә- 
rin müəllifidir. Tədqiqatları endokrin xəs- 
təliklərinin diaqnostikası və müalicəsi mə- 
sələlərinə həsr edilmişdir. 

Əsərləri: Endokrin xəstəlikləri. B,, 1973, Сә- 
харнын дизбат, B., 1976 (S.M.Qusmanla birlikdə 
Предиабет, B., 1982 (Q.AƏliyevlə birlikdə): 
ƏLƏKBƏROV Mikayıl Məmməd oğlu 

(23.7.1924, Bakı yaxınlığındakı Saray k. - 
13.10.1943, Dnepropetrovsk vil.-nin Şerbi- 
novka k.) — Sovet İttifaqı Qəhrəmanı (ölü- 
mündən sonra, 26, 

10.1943), seriant. 
Bakı Dənizçilik 
Məktəbinin kur- 

santı olmuş, Bö- 

yük Vətən mühari- 
bəsinin ilk günlə- 
rindən Xəzərdə 
üzən barilarda cəb- 
hə üçün yanacaq 
daşınmasında işti- 
rak etmişdir, 1942 ildə könüllü olaraq 
cəbhəyə getmiş və Ukraynanın düşməndən 
azad edilməsində igidlik göstərmişdir. 
Dneprin sağ sahili uğrundakı döyüşlərdə 
ağır yaralanmış və həlak olmuşdur. Ə.-un 
adına məktəb, küçə və 5, var, Saray k.-ndə: 
Ә--а abidə qoyulmuşdur. 

ƏLƏKBƏROV: һә тсә ——"–——— 5. 

ә (ОУ Musa Məhəmmədəli oğlu 
141174961, Erm. SSR, Basarkeçər r-nu- 

Aşağı Şorca k.) — səhiyyə işçisi, Tibb 
ә (2008), prof: (2013). Azərb: Dövlət 
Tibb İn-tunu bitirmişdir (1985). Dəvəçi 
indiki Şabran) r-n Mərkəzi Xəstəxana- 
sında həkim olmuş, 1992 ildən Azərb. Tibb 

Un-tinin ictimai sağlamlıq və səhiyyənin 
əşkili kafedrasında (2013 ildən prof.) 
işləyir.Ə.eyni/zamanda 2014 ildən Azərb, 
Resp. Nazirlər Kabinetində şöbə müdiridir. 
Tədqiqatları, əsasən, səhiyyənin təşkili və 
idarəolunması problemlərinə həsr edilmiş- 
dir. 120-dən çox əsərin müəllifidir. 

Əsəri: Azərbaycan respublikasında sanitariya- 
“pidemioloyi xidmətin təşkili və idarə olunması, В., 
203, 
ƏLƏKBƏROV Rafiq Qədir oğlu (15.2, 
1938, Gədəbəy r-nunun Böyük Qaramurad 
k.- 11. 5.2004, Bakı) – Azərb, kimyaçısı, 
kimya e.d. (1992), prof. (1988). Azərb. 
Dövlət Un:tini bitirmişdir (1961). Azərb. 
Dövlət Pedaqoyi İn-tunda baş müəllim 
(1967-68), dosent (1968-79) və kafedra 

müdiri (1979 ildən) vəzifələrində çalış- 
mışdır. Əsas tədqiqatları asilaziridinlər və 

azetidinlər, uretanlar və tiouretanlar, funk- 
sionaləvəzli alkanollar və aminlərin əsasında 
biol. fəal birləşmələrin sintezi və öyrənil- 
məsinə həsr edilmişdir. 200-ə qədər elmi 
əsərin və bir neçə dərs vəsaitinin müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
ƏLƏKBƏROV Rəsul Əli oğlu (15:4.1928, 
Şəki – 23.8.2000, Bakı) — Azərb. kimyaçısı, 
kimya e.d. (1969), prof: (1972). Qorki Döv- 
lət Un-tini bitirmişdir (1952). Azərb. SSR 

EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İn-tunda 
ündiki M.F.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri- 
Üzvi Kimya İn-tu) kiçik elmi işçi (1961 
62), böyük elmi işçi (1962-70), elmi işlər 

üzrə direktor müavini (1970-75) vəzifə- 
lərində çalışmış, 1971 ildən laboratoriya 
müdiri işləmişdir. Əsas tədqiqatları resp.- 
da alınan naften və tionaften turşularından 

istifadə etməklə, bir sira ağır metalların 
sulu məhlullardan çıxarılması sahəsinə 

aiddir. 250 elmi əsərin müəllifidir. Elmi 
kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
ƏLƏKBƏROV Salman Məmmədhüseyn 

oğlu (10.2.1927, Şəmkir r-nunun Təzəkənd 
k. = 19.10.2007, EEE 
Füzuli k.) — Sosia- 
list Əməyi Qəh- 
rəmanı (1949). 
1944-72 illərdə 
Məzizbəyov ад. 
sezda fəhlə, man- 
qabaşçısı, briqadir: 

işləmiş, 1972 ildən 
mədəni-məişət sa- 

həsində çalışmışdır. 1948 ildə üzümçülükdə Rizvan (“Qızıl qaz", 1972), Yusif (“Ömrün 
yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 2 dəfə ilk saatı”, 1973), Qatır Məmməd (“Qatır 
Lenin ordeni ilə təltif olunmuşdur. Məmməd", 1974), Kərimbəyli (“Arxadan 
ƏLƏKBƏROV Səttar Əliheydər oğlu 
(16.9.1951, Çelyabinsk – 19.3.2005, Bakı) 
– Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1991). 
Azərb, Dövlət Un-tini (indiki BDU) bi- 
tirmişdir (1973). 1973–81 illərdə Tətbiqi 
Fizika ETİ-də müxrəlif vəzifələrdə çalış- 
miş, 1986-93 illərdə laboratoriya müdiri 
olmuşdur. 1993-2004 illərdə Bakı Ali 
Ümumqoşun Komandirləri Məktəbində 
fəaliyyət göstərmiş, 2004 ildən Koope- 

rasiya Un-tinin kafedra müdiri vəzifə- 
sində işləmişdir. Tədqiqatları darzolaqlı 
yarımkeçiricilərdə kiçiktezlikli küylər 
sahəsinə aiddir. 40-dan artıq elmi əsərin 
müəllifidir. 
ƏLƏKBƏROV Şahmar Zülfüqar oğlu 
(25:8.1942, Gəncə — 13.8.1992, Bakı) – 
Azərb. kino və teatr aktyoru, kinoreyissor, 

Azərb. SSR, xalq artisti (1989), 1964 ildə 
Azərb, Teatr İn- 
tunu bitirmişdir 

(prof. R.Təlmasi- 
bin sinfini). 1964 – 
70 illərdə Azərb. 
Dövlət Dram 

Teatrının aktyoru 
olmuşdur. Rolları: 

Balaş (“Беуи”, 
C.Cabbarlı), Əli 
bəy (“Vaqif”, 
S.Vurğun), Valerio (“Dəlilər”, Lope de 

Veqa) və b, Əsasən, kino aktyoru kimi Azərb. Respublikasının Prezidenti yanında 
şöhrət qazanmış, 1970 ildən “Azərbaycan- Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının rekto- 
film” kinostudi- yasında aktyor və 1986 rudur. Ətraf mühitin təbii, iqtisadi, sosial 

ildən геј. kimi fəaliyyət göstərmişdir. Ə.-un və siyasi komponentlərdən ibarət vahid 
yaratdığı obrazlar təbiiliyi, yüksək ifa tərzi, sistem kimi idarə edilməsi sahəsində təd- 
inandırıcılığı və həyatiliyi ilə fərqlər qiqatlar aparmışdır. “Yaşıl” təfəkkür (de 
Əsas rolları: Fərrux ("Dağlarda di moqrafiya və istehlak mədəniyyəti) və 
1967), Məzahir (“Mən ki gözəl deyildi “yaşıl” iqtisadiyyata əsaslanan ekololi si- 
1968), Qəzənfər (“Yeddi oğul istərəm”, vilizasiya konsepsiyasının (1989) müəl- 
1970), İman (“Axırıncı aşırım”, 1971), lifidir. 1985 ildə Y SKO, YUNİSEF və 

BMTİP proqramlarının bir sıra ölkələrdə 
reallaşmasının iştirakçısı və rəhbəri ol- 

muşdur. ABŞ, Türkiyə, Almaniya və İsrail 

un-tlərində davamlı inkişaf və ekoloyi sivi- 
lizasiyaya dair mühazirələrlə çıxış etmişdir 
YUNESKO-nun “İnsan və Biosfer” 

Proqramı üzrə Beynəlxalq Əlaqələr Şu- 
rasının (Paris) üzvü, BMT-nin İnsan hü- 
quqları proqramının insan inkişafı üzrə 
əlaqələndiricisi (1994-2004) olmuş, 2004 
ildən müşavirdir. Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankı (London) Məsləhətçilər 
Şurasının üzvü olmuşdur (2000-11). 300- 
dən çox əsərin, o cümlədən 30 kitabın 

müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. “Şərəf nişanı” ordeni, Azərb. 

vurulan zərbə", 1977), Cavidan (“Babək”, 
1979) və b. Ə. “İmtahan” (1987: G.Əzim- 
zadə ilə birgə) və “Sahilsiz gecə” (1989) 
bədii televiziya filmlərinin, Ə.Vahidə həsr 
edilmiş ikiseriyalı “Qəzəlxan” (1991) bə- 
dii filminin quruluşçu геј, olmuşdur. Pe- 
daqoyi fəaliyyət göstərmiş, 1965-86 il- 
lərdə Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tundu 
dərs demişdir. 
ƏLƏKBƏROV Urxan Kazım oğlu (4.28, 

4:1943, Baki) – Azərb. genetiki, davam- 

İr inkişaf üzrə mütəxəssis. Biol, e.d. 
(1978), prof. (1984), Azərb. SSR EA-nın 
həqiqi üzvü (1989, 
m. üzv 1983). Ka- 
ит Ələkbərovun 
oğludur. Azərb. 
Dövlət Un-tini | 
(indiki BDU) bitir- 
mişdir (1965) 
Azərb. SSR EA- 

nin Bötanika İn- 
tunda: kiçik elmi 
işçi (1965-68), el- 

mi katib (1969-72), elmi işlər üzrə direktor 

müavini (1972- 78), direktor (1978-87), 

Azərb. EA-nın vitse-prezidenti (1987-96) 

vəzifələrində çalışmışdır. AMEA Genetika 
və Seleksiya İn-tunun direktoru (1988: 
2002), 2011 ilədək AMEA-nın Rəyasət 

Heyətinin müşaviri olmuşdur. 2011 ildən 

Ələkbərov 5. Kərimbəyli rolunda 
(“Arxadan vurulan zərbə", 1977). 
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ƏLƏKBƏROV 

Resp.-nın “Şöhrət" ordeni ilə təltifedilmiş- 

dir, 
Əsərləri Antimutağenlər və genetik aparatın: 

mühafizə problemi. B., 1979: Антимутагенез, M., 
1984: Davamlı insan inkişafı və ekololi sivilizasiyanın 
əsaslan. В.. 2013. Sürdürülebilir insani gelişim ve 

ekololi sivilizasyonun esasları, Anadolu Universitesi, 
Eskişehir, 2014: İnsan inkişafının əsasları. B.. 2016. 
ƏLƏKBƏROV Vahid Yusif oğlu (d.1.9. 

1950, Bakı) – iqtisad e.d. (1998), sahibkar. 
Azərb, Neft-Kimya İn-tunu bitirmişdir 
(1974), Əmək fəaliyyətinə “Xəzərdəniz- 

neft"də başlamış, 
neft və qaz hasila- 
ti üzrə operator 
(1972-74), növbə 
rəisi (1977-78), 
baş mühəndis və: 

mədən 
müavini (1978: 
79) işləmişdir. 
SSRİ Neft Səna- 
yesi “Surqutneft- 
qaz” İB-nin “Fyodorovskneft”: 
böyük mühəndis (1979-80), 
neft" NQÇİ-də Mərkəzi mühəndis-tex- 

dmətinin rəisi (1980-81), “Lyan- 
NQÇİ-də baş mühəndis, rəis 

müuvini (1981 "Povxneft” NQÇİ-nin 
rəisi (1983-85), “Başqneft” İB-nin Qərbi 
Sibir üzrə Baş direktorunun birinci müa- 
vini, Baştümenqazın “Koqalımneft” İB-nin 
Baş direktoru (1987-90), SSRİ Neft və Qaz 
sənayesi nazirinin müavini (1990-91) və 
bi-rinci müavini (1991-92) olmuş, 1993 

rəisinin 

noloyi 

törneft” 

ildən “Lukoyl” neft konseminin preziden- 
tidir. 2007 ildən “Bizim gələcəyimiz” re- 
gional sosial proqramlar fondunun təsis- 

çisidir. Fondun məqsədi sosial sahibkarlıq 
prinsiplərinə əsaslanan uzunmüddətli sosial 
əhəmiyyətli proqram və layihələrin həyata 
keçirilməsidir. Eyni zamanda Fond Rusi- 
yada öz bizncsini yaratmaqda əlillərə, çox- 
uşaqlı ailələrə, uşaq evlərində böyüyənlərə 
və cəmiyyətdə özünü təsdiqləyə bilmə- 
yənlərə dəstək olan ilk özəl fondlardan 

biridir. “Mənim yaratdığım “Bizim gələ- 
cəyimiz” fondu sosial layihələrin və xey- 
riyyəçiliyin inkişafına yönəlmişdir. Fond 
irihəcmli vəsaitə malikdir və hələ bundan 

sonra uzun illər fəaliyyət göstərməsi üçün 
mənə məxsus səhmlər paketini (mənim 
varislərimin həmin səhmlərə sərəncam- 

vermə hüququ yoxdur) fonda vəsiyyət edi- 
rəm", “Forbs” јигпаһлил araşdırmalarına 
görə, Rusiya üzrə 200 varlı arasında Ә. 16,4 
mlrd. dollar vəsaiti ilə 4-cü yerdədir (2018). 
Azərb. Resp.-nın “Şöhrət”, “Şərəf”, həmçi- 

nin RF-nin bir sıra yüksək, o cümlədən 
“Dostluq” ordenləri ilə təltif olunmuşdur, 
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ƏLƏKBƏROV Vüqar Mürsəl oğlu (d.5. 
1.1981, Mingəçevir) — Azərb. idmançısı. 
Boks üzrə idman ustası (1997), əməkdar 
idman ustası (2001), əməkdar məşqçi 
(2011). Azərb. Texniki Un-t 1000) və 
Bakı Dövlət Un-tini (2005) bitirmişdir. 27- 

ci Yay Olimpiya Oyunlarının (2000, Sid- 
ney) bürünc mükafatçısıdır. 
ƏLƏKBƏROVA Nigar İbrahim qızı (d.9. 
3.1956, Bakı) — Azərb. filosofu, fəlsəfə с. 
(1997), prof: (2005). Azərb, Dövlət Kon- 
servatoriyasını (1979), Moskva Dövlət Un- 
tinin fəlsəfə fakültəsinin aspiranturasını 
(1983) və REA Sosiologiya İn-tunun dok- 
toranturasını (1997) bitirmişdir. Azərb. 

Dövlət İncəsənət İn-tunda (1984-92), Bakı 
Sosial İdaretmə və Politologiya İn-tunda 
(1992–99) müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 

Azərb. Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının polito- 
logiya və siyasi idarəetmə kafedrasının 
dosenti (1999-2001), prof, əvəzi (2001-05) 

və prof.-u (2005-07) olmuş, 2007 ildən hə- 

min kafedranın müdiridir. Əsas tədqi- 
qatları estetika, musiqi yaradıcılığı, mə- 

dəniyyətşünaslıq, mədəniyyət siyasəti, 

siyasi elmin tarixi, metodologiyası və 
müssir problemlərinə aiddir. Azərb. Resp. 
Milli Məclisinin (1-ci çağırış) deputat 
olmuşdur. 

Əsərləri: Mədəniyyət və siyasət. B., 2000: Si- 
yasi elmin müasir problemləri. В. 2013. 
ƏLƏKBƏROVA Səkinə Əşrəf qızı (1.6. 

1906, Aşqabad – 4.1.1991, Bakı) – Azərb. 

kimyaçısı, kimya e.d. (1973), prof. (1976). 
Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tunu bitirmişdir 
(1935). Azərb. Dövlət Un-tində fiziki kim- 

ya kafedrasında dosent (1950), kimya fa- 

kültəsinin dekanı (1952-58: 1980-82) və- 

zifələrində işləmişdir. Əsas tədqiqatları 
Azərb. təbii sorbentlərinin adsorbsiya, ka- 
talitik, ağardıcı və yapışdırıcı xassələrinin 
öyrənilməsinə aiddir. 85 elmi əsərin, bir sı- 

ra dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. 

Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 

var, Lenin ordeni ilə təltif edilmişdir. 

ƏLƏKBƏROVA Şövkət Feyzulla qızı 

(20.10.1922, Bakı – 7.2.1993, Bakı) – 

nnisi. Azərb. SSR xalq artisti 
(1959), Azərb. Dövlət Musiqi Texnikumu- 

nu (indiki Bakı Musiqi Kolleci) bitirmişdir 
(1942, H.Sarabskinin sinfini). Yaradıcılı- 

ğa bədii özfəaliyyətdən başlamış, 1938-45 
illərdə Azərb. Dövlət Mahnı və Rəqs An- 
samblının, 1945-78 illərdə M.Maqomayev 
ad. Azərb. Dövlət Filarmoniyasının, 1978- 
92 illərdə Azərb, Dövlət Qastrol-Konsert 
Birliyinin solisti olmuşdur. Məlahətli, yum- 
şaq tembrli səsi olan Ə.-nın ifaçılığı üçün 
yüksək vokal mədəniyyəti, dərin emosio- 

nallıq və lirizm 
səciyyəvi idi. O, 
bir sıra Azərb, 
bəstəkar və xalq 
mahnılarının ("Ax- 
şam mahnısı”, 
“Ayrılıq”, “Qara- 
gilə”, “Dumalar", 

çi ğ 
sındırmışam”, “Апа”, "İlk bahar”, "Çayı, 
“Gecə yaman uzundur”, “Sən mənim, mən 

in”, “Gəl səhərim” və s.) mahir ifaçısı 
və təbliğçisi kimi tanınmışdı. Ə.-nın im. 
provizasiya ustalığı, səsinin çalar zənginliyi 
xüsusilə Rast, Segah, Qatar, Şahnaz, Qa. 
rabağ şikəstəsi, Kəsmə şikəstə və s. mu- 
ğamların ifasında parlaq əksini tapmışdır. 
Ə.-nın repertuarına Yaxın və Orta 
xalqlarının mahnıları da daxil idi. 1981-93 
illərdə Bülbül ad. Orta İxtisas Musiqi 
Məktəbində dərs demişdir. Xarici ölkələrdə 
qastrol səfərlərində olmuşdur. 

ƏLƏKÇİ - Azərb. Resp. Laçın r-nunun 
Şamkənd ә.4.-пдә kənd. R-n mərkəzindən 

30 km şm--q.-də, Qarabağ silsiləsinin c.-q. 
ətəyində, Piçənis çayının (Şəlvə çayının qo- 
lu) sahilindədir. Əh. 654 (2015): işğaldan 
(1992, may) əvvəl heyvandarlıq, əkinçilik. 
bağçılıq, arıçılıqla məşğul olmuşdur. Klub, 
kitabxana, feldşer-mama məntəqəsi var idi. 
ƏLƏKÇİ - Yelizavetpol (Gəncə) qub.-nın 
Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 ildən Goru: 
r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 ildə: 
kənd erməni-daşnak hücumlarına məruz 

qalmış, dağıdılmış və əhalisi qovulmuşdur. 
ƏLƏKLİ – Azərb. Resp. Şərur r-nund: 
(Nax. MR) kənd. Ələkli ə.d.-nin mərkəzi 
R-n mərkəzindən 7 km c.-ş.-də, Arpaçayın 
sol sahilində, düzənlikdədir. Əh, 1405 

(2011): əkinçilik və heyvandarlıqla məş- 

ğuldur. Tam orta məktəb, uşaq musiqi mək- 
təbi, mədəniyyət evi, kitabxana, ambula: 
toriya, klub, ATS var. 
ƏLƏKİ BAHADIR (7-1351) – 14 əsrin 
40-cı illərində Naxçıvan hakimi. 14 əsr 

Azərb. tarixçisi Əbu Bəkr əl-Qütbü əl-Əhə- 
ri və İran tarixçisi Zeynəddin Qəzvini 14 
əsrin ikinci yarısında İranda və Azərb.-da 
baş vermiş hadisələrdən bəhs edərkən Ə.B. 
haqqında məlumat vermiş, onun böyük 
qüdrət sahibi olduğunu göstərmişlər. Çoba- 
ni əmiri Tumurtaşın qulamlarından olan: 
Ə.B. Çobani Məlik Əşrəf və Yağı Basdının 
1343 il Təbriz yürüşündə fəal iştirak etmiş- 
dir. 1346 ildə Məlik Əşrəf tərəfindən zin” 
dana salınmış, sonra azad edilərək başqa 

dövlət işinə cəlb olunmuşdur. 1351 ildə Qa- 

rabağda iğtişaş qaldırmış Dəli Bəyazidin 
üzərinə göndərilən Ə.B. onunla ittifaqa gir- 
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peyi 
"Üqab" adlı bayrağı) 
nizəyə bağlandı- 
ğından ilk bayraq 
Ә.Ләп oxşəkilli о1- 
muşdur. Tarixə mə- 
düm: olan ilk: bina 
Ә.4 də (Urartu mə- 
bədi) ox formasında: 

idi. Türk-müsəlman 
dövlətlərində kürə 
ilə yanaşı, mifik FE əəə 

heyvan fiqurları da səfəvilər dövlətinə: 
çadır Ə.-i kimi istifadə ələm. 17 əsr. 
edilmişdir. Orta əsrlər Britaniya muzeyi, 
müsəlman ölkələrində 
bina Ə.-lərinin yalnız məscid, mədrəsə, 

xəstəxana kimi tikililərdə qurulması, ha- 
mam və dəstəmazxanalara, günbəzli olsa 

belə, Ə.-in qoyulmaması onun müqəd- 
dəsliyindən xəbər verir. İslamın rəmzi olan, 
həm həmayil, həm də bina Ə.-i kimi geniş 
istifadə edilən aypara ilk dəfə 10 əsrin bi- 
rinci yarısında Misirdə Fatimilər tərə- 
findən səlib yürüşlərinin “xaç”ına qarşı 

islam simvolu kimi tətbiq olunmuşdur. 
Ayparanı bayraq Ә.-1 kimi Qa- raxanilər də 

tətbiq etmişlər. Buynuz, günəş, ucu sivri 
yaraq, lalə, zanbaq və s. şəkilli Ə.-lərin 
üzərində oyma üsulu ilə müqəddəs adlar və 
sözlər yazılırdı, Döyüş ştandartı rolunu 

itirən Ә.Аәг tədricən inanc rəmzinə (əsasən, 

sufi təkyələrində) çevrilmişdir. Ə.-in me- 
marlıq elementi kimi (günbəz və minarələr 
üzərində) təsbit olunması, əsasən, Osmanlı 
ustalarının adı ilə bağlıdır. Osmanlı döv- 
lətində təkyə və yeniçəri Ə.--ləri arasında 
Bəktaşi tacı və əl (beşbarmaq, yaxud Fa- 
timəəli, bax Xəmsə) formalı Ə.-lər məşhur: 
idi. Büveyhilər və Ağqoyunlular dövrün- 
02 Ә. дин rəmz kimi istifadə olunmuşdur. 1 
Şah İsmayılın rəsmi nişanı olmuş xəmsə 
Səfəvilər dövründə geniş yayılmış, Zən- 
dilər və Qacarlar dövründə əlavə bəzək 
elementləri ilə zənginləşdirilmişdir. Ha- 
zırda bir sıra müsəlman ölkəsində Ə. əza- 
darlıq mərasimlərinin əsas atributudur, 
ziyarətgahlarda və məscidlərdə də qoyulur. 

ƏLƏMKƏNDİ - İranın Zəncan ostanında mərkəz idi. Nəsirəddin Tusi də bir müddət 
Kend. Mərkəzi şəhristanının Maişan böl- Ə.-da fəaliyyət göstərmişdir. Ə.-un ki- 
gəsinin Uryad kəndislanında, Mahnişan qabxanasında ezoterik bilgilərlə bağlı 
qəs.-ndən 48 kn ym.-q--də yerləşir. zəngin irs toplanmışdı. Ə.-da İsmaililər 
ƏLƏMDAR - İranın Şərqi Azərbaycan dövlətinə məxsus sikkələr zərb olunmuş- 
ostanında: kənd, Marağa şəhristanının Mər- dür. 

kəzi bölgəsinin Бәгаси kəndistanında, böl. ƏLƏNCƏK - İranın Şərqi Azərbaycan 
gə mərkəzindən 8 Јән c.-ş.-də yerləşir. ostanında kənd, Mərənd şəhristanının Mər- 
ƏLƏMDAR - İranın Ərdəbil ostanında kəzi bölgəsinin Rudqat kəndistanında, Mə- 
kənd. Meşgin şəhristanının Mərkəzi böl- 
gəsinin Qərbi Meşkin kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 22 km q.-də yerləşir. 
ƏLƏMDAR- İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Mərənd şəhristanının Culfa 

bölgəsinin Ələmdar Gərgər kəndistanında, ƏLƏSGƏR - Azərb. Resp. Zaqatala r-nu- 
Culfa-Təbriz Фу.-пип 4 k-liyində yerlə- nun Mamnix ә.4.--пдә kənd, Ҝ-п mərkəzin- 
şir, dən 12 km c--ş--də, Böyük Qafqaz d-rının 
ƏLƏMDAR СӘКСӘК - İranın Şərqi с. ətəyində, Muxax çayının sahilindədir. 
Azərbaycan ostanında kəndistan. Mərənd Əh.320 (2015): əkinçilik və heyvandarlıqla 
şəhristanının Culfa bölgəsində, Mərənd ş.-n- məşğuldur, Ümumi orta məktəb var, 
dən şm--da, Araz çayının sahilində yerləşir. ƏLƏSGƏRLİ – Azərb. Resp. Füzuli r-nu- 
ƏLƏMUT (54) – İsmaililər dövlətinin nun Mirzəcamallı ə.d.-ndə kənd. R-n mər- 
mərkəzi. Qəzvin ş.-ndən təqr. 100 kn şm.- kəzindən 6 Хт ҹ-0ә, dağətəyi ərazidə- 
3-də, Qazürxan k. yaxınlığında, Əlburz dir. Əh, 342 (2016): işğaldan (1993, av- 
dağlarındakı Rudbar dağ vadisində dəniz qust) əvvəl taxılçılıq və heyvandarlı 
səviyyəsindən 1827 т yüksəklikdə yerlə- məşğul olmuşdur. Məktəb, klub, kitabxa- 
şən qala. Hazırda dağıntıları qalmışdır. na var idi. 
H.Qəzvininin məlumatına görə, Ə, Rudbar ƏLƏSGƏRLİ (keçmiş adı Badakənd) 
bölgəsində mövcud olmuş 50 qaladan ən Azərb. Resp. Şəmkir r-nunda kənd. Ələs- 
möhkəmi idi. Deyləm hökmdarlarından biri gərli ə.4.-nin (Ələsgərli, Kamandar k.-ləri 
tərəfindən inşa olunmuş, 860 ildə Təbə- daxildir) mərkəzi, R-n mərkəzindən 26 km 

ristan ələvilərinin rəhbəri Həsən ibn Zeyd q.-də, Badaçayın (Zəyəm çayının qolu) sa- 
Dai-iləlhəq tərəfindən bəma edilmişdir. hilində, Kiçik Qafqaz d-rının ətəyindədir. 
Mənbələrdə Ə.-un siyasi əhəmiyyətinə dair Əh. 922 (2015), heyvandarlıq, taxılçılıq və 
ən erkən məlumatlar Cüstanilər və Zey- bostançılıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, 
dilərin adı ilə bağlıdır (9 əsrin ikinci yarısı). klub, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
Səlcuqilər dövründə dövlətin nəzarətində ƏLƏSGƏRLİ – Azərb. Resp. Tərtər r-nun- 
olan qalanı 1090 ildə ismiililərin rəhbəri da kənd. Ələsgərli ə.d.-nin (Ələsgərli, Ba- 
Həsən Səbbah ələ keçirmiş və İsmaililər yandur, Yenikənd k.-ləri daxildir) mərkəzi 
dövlətinin mərkəzinə çevirmişdir. Səlcuq R-n mərkəzindən 4 Хән c.-ş.-də, Tərtər ça- 
sultanı Məlikşahdan başlayaraq dəfələrlə yının sahilində, Qarabağ düzündədir. Əh. 
Səlcuqilər, Xarəzmşahlar və Bavəndilərin 2500 (2015), əkinçilik, bağçılıq, tingçilik 
hücumlarına məruz qalmış Ə.-u 1256 ildə və heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta 
Elxani hökmdarı Hülaku xan ələ keçirmiş- məktəb, 2 uşaq bağçası, mədəni, 
dir. İsmaililərin kitabxanasını yandırmaz- klub, 2 kitabxana, poçt, 
dan qabaq Hülaku xan qalanın alınmasında təqəsi, xəstəxana, ATS, daş-çınqıl Кагхала- 
iştirak etmiş tarixçi Əlaəddin Cüveyninin sı, narşərab z-du var. 
kitabxana ilə tanış olmasına icazə vermiş- ƏLƏSGƏROV Ağasəlim Kərim oğlu 

dir. 1275 ildə ismaililərin Ə.-u yenidən ələ (22.5.1928, Bakı – 
keçirmək cəhdi uğursuzluqla nəticələnmiş Azərb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. (1968), prof. 
və Abaqa xanın qoşunları tərəfindən qala (1969), Azərb. SSR EA-nın m. üzvü (1989). 
dağıdılmışdır. Yenidən bərpa olunan Ə. Azərb. Dövlət Xalq Təsərrüfatı İn-tunu bi- 
atabəylər, ismaililər, kiyailər və Gilan mə- tirmişdir (1950). Xalq Deputatları So- 
rəşilərinin əlinə keçmişdir. 15 əsrin 1-ci vetinin Plan Komissiyasında (1950: 
yarısından siyasi əhəmiyyətini itirən Ə. Azərb. SSR Dövlət Plan Komitəsi nəzdin- 
Səfəvilər. dövründə zindan kimi istifadə dəki Elmi Tədqiqat İqtisadiyyat İn-tunda 
olunmuşdur. (1958-74) müxtəlif vəzifələrdə, Azərb. 

Ə. siyasi və ictimai əhəmiyyəti ilə Xalq Tasərrüfatı İn-tunda prorektor, kafed- 
yanaşı həm də ismaililərin dünyəvi və га müdiri (1974-78), AMEA-nın İqtisadiy- 
batini elmlərlə məşğul olduqları mənəvi yat İn-tunda direktor müavini, direktor 

rənd ş--ndən 26 kn ş.-də yerləşir. 
ƏLƏNGƏZDAĞ - Azərb, Resp. Ordubad 
r-nu (Мах, MR) ərazisində dağ. Zəngəzur 

silsiləsinin c.-q. yamacındadır. Hünd, 
2369.9 m. Günbəzvarı formadadır. 

319 



ƏLƏSGƏROV 

sərrüfatının İdarəedilməsi İn-tunun tədris 1981-98) vəzifə- 
| işləri üzrə prorektoru, 1989-90 illərdə: lə çalışmış, 
əə əə Voznesenski ad. Leninqrad Muliyyə-İqti- 

Biznes Un-tində sad İn-tunun Bakı filialinin direktoru, 

prorektor, 1999 il- 1 | 1990-93 illərdə həmin filialın bazasında 

dən isə AMEA-nın yaradılmış Azərb. Dövlət İqtisad İn-tunun 
rektoru olmuşdur. 1997 ildən Moskva 
Beynəlxalq Kommersiya Un-tinin tədris 
işləri üzrə prorektorudur, Əsas tədqiqatları 
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
məsələlərinə həsr edilmişdir. Bir çox elmi 

əsərin, o cümlədən monoqrafiya, dərslik, 
dərs vəsaitinin müəllifidir. 

Əsəri: Məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması, 

İqtisadiyyat İn- 
tunda şöbə müdiri 
olmuşdur. Tədqi- 
qatları aqrar sa- 
hənin mühüm problemlərinə (Ə. ilk dəfə 
k-zlarda maya dəyəri kateqoriyasının zə- 
ruriliyini və hesablanması üsulunun müm- 
künlüyünü sübut etmiş, pambıqçılığın 
iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yol- B, 1990. 
larını müəyyənləşdirmiş, k-t-nın maddi. ƏLƏSGƏROV Hənifə Əlisgəndər oğlu 
texniki bazasını kapital qoyuluşunun həcmi (1.1.1912, Bakı: — 29.4.1991, Bakı) — 
və quruluşu ilə əlaqələndirərək böyük dis- 

dir), istehsalın proporsiy 
ixtisaslaşdırılması, bazar iqtisadiyyatına 
keçidinin problemləri, nəqliyyat-iqtisadi 
əlüqələrinin təkmilləşdirilməsi və xarici iq- 
tisadi əlaqələrin tədqiqinə həsr edilmişdir. 
230-dan çox elmi əsərin, o cümlədən bir 
neçə monoqrafiyanın müəllifidir. Elmi 
kadrların hazırlanmasında xidməti var. 

жономиҹескан әффективноста. B., 1969: 
an Respublikasında 

lemləri (S.Haq: 
diyeva ilə birgə). B.. 2 

ƏLƏSGƏROV Bayram Cavad oğlu (15.1 
r-nu, Rüstəm Əliyev k 

nli k.) — 30.12.2014, Bakı) 
açısı, coğrafiya e.d. (1990). 

1965 ildə Azərb, Dövlət Un-tni (indiki 
BDU) bitirmişdir. Azərb. SSR EA Coğra- 

afiya şöbəsində ki- 

934, бәд, 

indiki M 
Azərb, co 

aleoco) 
(1966-71), böyük elmi işçi 

(1971-91), baş elmi işçi (1991-2002), şöbə 

fiya İn-tunu 
çik elmi işı 

002-14) vəzifələrində çalışmışdır. 
liyyəti Dördüncü dövrün paleo- 

raf Azərb. əra- ası ilə əlaqədardır. 
nin palcocoğrafiya, paleoiqlim, paleo: 
şafi ҹә paleockologiyası, Qafqazın 

Dördüncü dövr buzlaşmaları, Xəzər dəni- 
inin səviyyə tərəddüdləri, Azıx mağarısın- 

da Paleolit dövrü məskunlarına dair tədqi- 
tlar aparmışdır. Pedaqoyi fəaliyyət gös- 

tərmişdir. 150: 

lədən 1 

ƏLƏS 

(d. 1937, 

n çox elmi əsərin, o cüm- 
fiyanın müəllifidir 

ƏROV Fuad: Nəsrulla oğlu 

Bakı) – Azərb. iqtisadçısı, iqtisad 
prof: (1978). Azərb, Dövlət 

lişdir (1959). Praqada iqtisad 
elmləri namizədi dərəcəsi almaq üçün dis- 
sertasiya müdafiə etmişdir (1964). 1964. 
66 illərdə Azərb. Dövlət Un-tində müəllim, 

1967-71 illərdə XTİ-da dekan müuvini, 

1971-84 illərdə dekan, 1987 ildə Xalq Tə- 

1. (197, ed, (1976 
Un bi 
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Azərb. memarı. SSRİ (1972) və Azərb, 

SSR (1976) Dövlət mükafatları İaureatı. 
Azərb. SSR əmək- 
dar inşaatçısı 

(1960). Azərb. Sə- 

naye İn-tunu bi- 
tirmişdir (1936), 
Böyük Vətən mü- 

haribəsinin (1941 

45) 
Azərb. 

Tikinti 

sədrinin 

(1948-58), 
sədr müavini (1962-67), Bakının baş 
memarı (1967-74) olmuşdur. Əsas işləri: 
Bakının 28 May küçəsində yaşayış binası 
(1952), Gəncədə toxuculuq kombinatının 

inzibati binası (1956), Şuşada “Şuşa” pan- 
һопан (1960), Bakının Bilgəh qəs.-ndə 
müalicə-profilaktika binası (1962), Bakıda: 

indiki Slavyan Un-tinin binası (1960-cı 

illər), Bakı metropoliteninin “Q.Qarayev” 
stansiyası (1972, Ə.N.Hüseynovla birgə).1- 

ci dərəcəli Vətən müharibəsi ordeni, Qırmızı 
Ulduz, “Şərəf nişanı” ordenləri ilə təltif 
edilmişdir 

Komitəsi 

müavini 
Azərb. Memarlar İttifaqının 

Əsəri: Развитие традостроителыстаа в Азер- 
баилжанс, Б., 1962. 

ƏLƏSGƏROV Murtuz Nəcəf oğlu (20.9. 
1928, Gəncə – 7,8.2012, Bakı) — Azərb. 
dövlət və ictimai-siyasi xadimi. Hüquq e.d. 
(1969), prof: (1969), Azərb, SSR əməkdar 
hüquqşünası (1980). Azərb. Dövlət Un- 
tini (indiki BDU) bitirmişdir (1950). 1954 

ildən Azərb, Dövlət Un-tində baş müəllim 

kimi fəaliyyətə başlamış, beynəlxalq hüquq 
(1960-65), dövlət hüququ (sonralar konsti- 
tusiya hüququ) kafedralarının müdiri (1965 
ildən ömrünün sonunadək) olmuşdur. 
1993-96 illərdə BDU-nun rektoru idi 
Azərb, Resp. Milli Məclisinin (1-3-cü 

çağırış) deputatı, Milli Məclisin sədri 

(1996-2005) se- 
çilmişdir. Azərb, 
Resp.-nın ilk kons- 
titusiyasının hazır- 
lanmasında böyük 
xidmətləri olan Ə. 
Yeni Azərbaycan 
Partiyasının təsis 
olunması və for- 
malaşdırılmasında 
fəal iştirak etmiş, ömrünün sonunadək par- 

tiyanın sədr müavini vəzifəsini tutmuşdur, 

Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyasının, Res- 
publika Hüquqşünaslar İttifaqı İdarə He- 
yətinin, Respublika Prokurorluğu və Ali 
Məhkəməsinin Elmi Məsləhət Şurasının 
üzvü olmuşdur. 200-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən bir neçə monoqrafiyanın müal- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var, Azərb. Resp.-nın “İstiqlal" 
(1998), RF-nin “Dostluq” (2005) ordenləri 
ilə təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Şərq ölkələrinin gəncləri sülh və mil, 
İstiqlaliyyət uğrunda mübarizədə. B., 1958: Təbiət 
və qanun. В. 1980. 
ƏLƏSGƏROV Sabir Məmməd oğlu 

(d.27.10.1936, Tbilisi) – Azərb. diktoru. 

Azərb, Resp, xalq artisti (1998), Azərb. Pe- 
daqoyi Rus Dili və Ədəbiyyatı İn-tunu bi- 

tirmişdir (1961). .— 
Azərb. Dövlət Te- 

leradio Verilişləri 
Komitəsində (in- 
diki Azərb. Tele- 

a və Radio 

Verilişləri QSC) 
fəaliyyətə başlayan 
Ə. 1966-72 illərdə 

radionun, 1972-90 

illərdə televiziya- 
nın baş diktoru, 1990-2006 illərdə televi- 

diktorlar şöbəsinin müdiri olmuş- 

əbərlər” informasiya proqramının, 

, "Günün nəbzi”, “Səfa” və 5. ve- 

ијә daimi aparıcısı olmuşdur. Hö- 
kumət tədbirləri və bayram şənliklərindən 

геропајјапп, dövlət əhəmiyyətli verilişlərin 

hazırlanıb efirə verilməsində yaxından iş- 
tirak etmişdir. 

ƏLƏSGƏROV Sədrəddin Fərrux oğlu 

(d.21:3.1929, Ağdam r-nunun Quzanlı Ҝ.) 
– Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1958). 

1954-75 illərdə Ağ- 

dam r-nunun “26 

Bakı komissarı” 

k-zunda baş çoban, 
sahə zootexniki, 
ferma müdiri işlə- 

mişdir. 1975 ildən 

ƏLƏSGƏROVA  — 7700000000 == —  ӘбЕПОЖ 

sahə zootexniki olmuşdur. 1957 ildə qo- 
arı sahəsində yüksək nailiyyətlər 

ƏLƏSGƏROV: Səid Əmiraslan oğlu (5.1. 
1921, Bakı — 12.4.1996, Moskva) — = kiber- 
netika sahəsində Azərb, il 
(1962), prof: (1969), Azərb. Sənaye İn-tu- 
nu bitirmişdir (1943). 1944–66 illərdə 
Azərb. SSR EA-da çalışmış, kiçik elmi iş- 

çidən hesablama mərkəzinin direktonu və- 
zifəsinədək yüksəlmişdir. 1966 ildən Mos- 
kvadakı Ümumittifaq Fiziki Problemlər 
ETİ-nin hesablama texnikası və riyaziyyat 
laboratoriyasına rəhbərlik etmiş, 1990-cı il- 
dən Ümumittifaq qiyabi mühəndis-inşaat 
in-tunda kafedra müdiri işləmişdir. Ə. mik- 
roclektronika üzrə “Ozon” EİB-nin, Azərb. 

zirov), Çuxray (“Polad necə bərkidi", 
N.Ostrovski), Musa: (“Bəxtsiz cavan", 

Ə.Haqverdiyev), naçalnik (“Danabaş kən-: 
dinin məktəbi”, C.Məmmədquluzudə), 
Səməd Vurğun (“Komsomol poeması”, 
İ.Coşqun: S.Vurğunun eyniadlı poeması 
əsasında), Montanelli (“Ovod”, E.Voyniç), 
Pontolone (“İki ağanın bir nökəri", K.Qol- 

S.Ələsgərov Cəbiş müəllim rolunda (“Bizim Cəbiş 
müəllim”, 1977), 

doni) və s, “Azərbaycanfilm” in istehsıl et- 
diyi “Bizim Cəbiş müəllim”, “İstintaq da- 
vam edir”, “Babamızın babasının babası” 
хәз. filmlərdə çəkilmişdir. 
ƏLƏSGƏROV Süleyman Əyyub oğlu 
(222.1924, Şuşa – 22.1.2000, Bakı) — 
Azərb. bəstəkarı, diriyor, pedaqoq. Azərb. 
SSR xalq artisti (1974). Azərb. Dövlət 
Konservatoriyasını 

SSR EA Kibemetika İn-tunun yaradılma- bitirmişdir (1948, 
sında iştirak etmişdir. Tədqiqatları B.İ.Zeydmanın 
potensial sahələrin nəzəriyyəsi və hesab- sinfini). 1949-65 
lanması üsulları, hesablayıcı sistemlərin illərdə Azərb. Döv- X " 
ayrı-ayrı qurğularının layihələndirilməsi, lət Musiqi Texni- 
elmi tədqiqatların avtomatlaşdırılması üçün kumunun direk- 
alqoritmlərin tərtibi və s. sahələrə aiddir. toru, Azərb. SSR ) Ы 
100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən mo- Mədəniyyət Na- 
noqrafiya və tədris vəsaitlərinin müəllifidir. zirliyi incəsənət . 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti şöbəsinin müdiri, 

var, Azərb, Dövlət Radio və Televiziyasının 
ƏLƏSGƏROV Süleyman Ağababa oğlu xalq çalğı alətləri ork.-nin diriioru, Azərb 
(16. 6.1915, Bakı — 10.12. 1998, Bakı) - Dövlət Musiqili Komcdiya Teatrının di- 

Azərb. aktyoru. Azərb. SSR xalq artisti rektor və başdiriioru olmuşdur. Musiqinin 
(1982). Səhnə fəaliyyətinə 1936 ildə Azərb. müxtəlif yanrlarında əsərlər yaratmış Ə.-un 
Dövlət Gənc Ta- yaradıcılığında operetta əsas yer tutur: “Ul- 
maşaçılar Teat- duz" (1948, 1964 ildə “Azərbaycanfilm” 

rında başlamış, ilk kinostudiyasında ekranlaşdırılmışdır), 
dəfə dənizçi Toster s "Özümüzbilərik” (1962), “Olmadı elə, oldu 
("Kapitan Qrantın ҹ belə" (1964: yeni redaksiyası, 1983), "Mil- 
uşaqları”, ).Vem) yonçunun dilənçi oğlu” (1966: Ü.Ha- 
rolunda çıxış et- cibəyov ad, Resp, mükafatı laureatı, 1967), 

mişdir. Aktyor ki- "Hardasan, ay subaylıq” (1968), “Sevindik 
mi yetkinləşmə- qızaxtarır” (1970), “Həmşəxanım" (1971) 
sində A.Şaiq, M.Ha- vəs, "Ulduz" operettası SSRİ-nin bir çox 

şımov, Z.Nemə- şəhərində, Bolqarıstanda tamaşaya qoyul- 
tov və A.Qurbanovun təsiri olmuşdur. Ə. muşdur. Ə. “Bahadır və Sona" (1961, 
müxtəlif xarakterli obrazları eyni ustalıqla N.Nərimanovun eyniadlı povesti əsasında), 
ifa edirdi. Rolları: Aqşin (“Babək”, Ə.Yu- “Solğun çiçəklər” (1966, C.Cabbarlının 

sifli), Hacı Qənbər ("Hacı Qənbər”, N.Və- eyniadlı pyesi əsasında) operalarının, 5 
kantata, 2 simfoniya, “Bayatı-Şiraz” sim- 
fonik muğamının (1950), “Qarabağ” rapso- 
diyasının (1990), simfonik pocma və süita- 
larin, o cümlədən Nizaminin 850 illiyinə 

həsr olunmuş solist, xor və simfonik ork. 

ов üçün yazdığı “Cəngi", "Lirik pyeslər" 

konsert (1973, 1982), saz, müğənni və ork. 

üçün poemanın (1991), kamera-vokal və 

instrumental əsərlərin, bir çox mahnıların 

müəllifidir. Ə.-un Azərb. xalq çalğı alətləri 

Sözsüz mahnı”lar, tar ilə ork. üçün 2 

üçün “Aşıqsayağı” süitası (1984) geniş 
şöhrət qazanmışdır. Ə.-un Azərb, xalq 

müsiqi: intonasiyaları ilə sıx bağlı olan 
əsərləri üçün musiqi dilinin sadəliyi, sə- 
fisliyi, forma aydınlığı səciyyəvidir. 1950– 
99 illərdə Azərb. Dövlət Konservatoriya- 
sında dərs demişdir (1971 ildən Azərb, xalq 
musiqisi kafedrasının müdiri, 1977 ildən 

prof.-u), “Azərbaycan xalq çalğı alətləri üz- 
rəorkestrləşdirmə" (1991, S.Abdullayeva ilə 
birpə) kitabının müəllifidir. Azərb. Resp.-nın 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
ƏLƏSGƏROVA Firəngiz Rüstəm qızı 
15.2.1903, Laçın r-nunun Ayıbazar k. - 
10:5.1977, Mirbə- 
şir r-nunun (indiki 

Tərtər r-nu) Kö- 
çərli k.l- Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 
(1948). 1930-74 

illərdə Mirbəşir 
r-nunun “Prayda” 

k-zunda К-ас̧и, bri- 
qadir işləmişdir. Ы 

1947 ildə pambıq- 
çılıq sahəsində yüksək nailiyyət əldə etmiş- 

dir. 
ƏLƏSGƏROVA Şamama Məmmədkə- 

rim qızı (8.3.1904, Erivan – 2.4.1977, 

Baki) — Azərb. mama-ginekoloqu. Azərb 
SSR əməkdar həkimi (1960), Sosialist 

Əməyi Qəhrəmanı 
(1969). Böyük Və- 

tən müharibəsi il- 

lərində hospital- 
İarda ordinator, 

şöbə müdiri və 
Azərb, SSR Xalq 
Səhiyyə Komis- 
sarlığı kadrlar ida- 
rəsinin rəisi ol- 

müş, 1945 ildən 
ömrünün sonunadak Bakının N.Krupska. 
ya ad, 5 Ne-li klinik doğum evinin (indiki 

Ş.M.Ələsgərova ad. doğum evi) baş həkimi 

işləmişdir. Tədqiqatları, əs 
uşaqların sağlamlığının qorunmusina, gi- 
nekoloyi xəstəliklərin müalicə və profilak- 
tikasına aiddir. Resp.-da malyariya və 
helmintoz xəstəliklərinə qarşı mübarizə 
tədbirlərində fəal iştirak etmişdir. Azərb. 
SSR Ali Sovetinin (9-cu çağırış) deputatı 
olmuşdur. “Şərəf: nişanı” ordeni ilə təltif 

edilmişdir, 
ƏLƏSGƏROVA Ziba Əlixeybər qızı (163. 
1937, Bakı – 22.9.2008, Bakı) – Azərb. 

idmançısı, SSRİ idman ustası (1959), Azərb. 
Resp.-nın əməkdar idman ustası (1998), Fi- 
zika-riyaziyyat elmləri namizədi (1975). 
4x200 m məsafəya estafet qaçışında dünya 
rekodçusu (1959). Ə. 100 və 200 m məsa- 
fələrə qaçışda Azərb. (1957-66), yüngül 

asən, ana və 



ƏL-ƏSNAM 

atletika üzrə dünya rekordçusu, 4x100 m ӘГӘТ TİRƏSİ - Böyük Qafqazda, Qo- 
məstfəya estafet qışında, SSRİ (1964) bustanla Kür-Araz depressiyası arasında 
çempionu olmuş, 1959-64 illərdə yüngül dağ tirəsi. Əsasən, Abşeron r-nu ərazisin- 
atletika üzrə SSRİ yığma komandasına daxil dədir. Hünd. 200-500 nı-dir. Pliosenin 
edilmişdir. Ə. Azərb.-da qadınlar arasında qum, qumdaşı, gil və əhəngdişilarından 
ilk dünya rekodçusudur. 1966 ildən pedaqoyi təşkil olunmuşdur. Şm--q-dən cş-ə doğru 
fəaliyyət göstərmiş, Az.NKİ-də dərs demiş. qövsvarı şəkildə uzanır. Yamacları c-q.-də 
dir. (Navahı düzünə tərəf) dik, şm.-ş.-də maili- 

ƏL-ƏSNAM - bax Şə/if: dir: intensiv parçalanmış və Antropogenin 
ƏLƏŞGİRD VURUŞMASI (1421) - Qa- dəniz terrasları ilə mürəkkəbləşmişdir. Pal- 
raqoyunlu hökmdarı İsgəndərlə Teymuri çıq vulkanları (Ayrantökən, Daşmərdan və 
hökmdarı Şahrux arasında eyniadlı vadidə s.), gil karstı var. Yararsız tomaqlar (bed- 
baş vermiş döyüş, Qara Yusifin ölümündən lend) geniş yer hutur, Yarımsəhra və quru 
(1420) sonra Qaraqoyunlu dövlətində ya- çöl landşaftı inkişaf etmişdir. Faydalı qa- 
ranmış hərc-mərelikdən istifadə edən Şah- zıntiları: qum, çınqıl. Neft və qazlılıq cə- 
rix Azərb.-a soxularaq Təbrizi ələ keçirdi, hətdən perspektivlidir. 
Ви гапап Qara Yusifin oğlu İsgəndər Şah. ƏLƏT-DƏNİZ NEFT-QAZ YATAĞI – 
ruxa qarşı inadlı mübarizəyə başladı. 1421 Bakı arxipelaqı nefili-qazlı r-nunda, Xəzər 
il iyulun 30-dan avqustun 1-dək davam dənizinin Azərb. sektorunda, Bakı ş.-ndən 
edən qanlı döyüşlərdə 50 min nəfərlik Qa- 50 Хин e.-ş.-də, sahildən (Ələt burundan) 
raqoyunlu qoşunu özündən sayca 4-5 dəfə 2-3 Хт ş--dədir. Yatağın yerləşdiyi sahədə 
artıq, tərkibində Hindistandan gətirilmiş dənizin dərinliyi 5-10 m arasında dəyişir. 
döyüş filləri də olan Teymuri qoşunlarına Yataq tektonik cəhətdən eninə istiqamə- 
məğlub oldu. Şahrux Təbrizi tərk etdikdən tində uzanan qalxımdan - braxiantiklinal 
sonra 1422 ildə İsgəndər Təbrizi yenidən qırışıqdan ibarətdir, ş. periklinalı dartılmış- 
tutaraq Qaraqoyunlu dövlətini bərpa etdi. dir. Məhsuldar qat çöküntülərinin çıxışları- 
ƏLƏT-- Azərb. Resp, Bakı ş, Qaradağ na əsasən qalxımın uz. 2,5 km, eni 1,2 
r-nunda şəhərtipli qəsəbə, Ələt qəs, ə.d.-nin idir. Qırışığın tağını təşkil edən Məhsul- 
(Ələt, Baş Ələt, Kotal, Qarakosa, Pirsaat, dar qat çöküntüləri 300 ın dərinliyə qədər 
Şıxlar, Yeni Ələt qəs.-ləri daxildir) mər- yuyulmuşdur. Tağyanı hissədə layların ya- 
kəzi, R-n mərkəzindən (Lökbatan) 59 im timbucağı 10-125-dən 30-40”-yədək dəyi- 
с: ә, Bakı-Tbilisi 4.у, və Bakı-Salyan şir. Qırışıq eninə və uzununa istiqamətli 
avtomobil yolu kənarında, Xəzərdənizi sa- tektonik qırılmalarla mürəkkəbləşmişdir. 
hilindədir. Əh. 14,6 min (2015). Sahənin geol. öyrənilməsinə 1930 ildən 

Toponim türk-monqol mənşəli oyrat başlanılmışdır. Yatağın geol. quruluşunda 
tayfasının әјә qolunun adından götürül- Diatome lay dəstəsindən Müasir çöküntülə- 
müşdür. Qərbi Azərbaycan ərazisində rəqədər çöküntü kompleksi iştirak edir. İs- 
Ələtlik., Dağıstanda isə eyniadlı su obyekti tismar obyekti olan VII horizont litoloyi 
olmuşdur, F.Fəşidəddin Monqolustan әга- cəhətdən əsasən qum, qumdaşı və gillərin 
zisində Ə, ya növbələşməsindən ibarətdir. Sənaye əhə- 

miyyətli neft ilk dəfə 1983 ildə Məhsuldar 
qatın УП horizontuna (3657-3636 m) qazıl- 
mış 6 N:-li axtarış quyusundan alınmışdır. 
(500 //gün). Məhsuldar qatın alt şöbəsinə 
qazılmış 23 Nə-li quyudan isə gündəlik 70 
min miqazalınmışdır. Kollektorların məsa- 
məliyi 4-1599, keçiriciliyi 8x10:15 2-dən 
80:10:15 m2-ə kimi dəyişir. 1985 ildən iş- 
lənməyə daxil edilmiş yataqdan 2015 ilədək 
22 тп, r neft hasil olunmuşdur. 
ƏLƏTLİ - Azərb. Resp. Hacıqabıllr-nun- 
да kənd. Ələtli ə.d.-nin (Ələtli, Ağacanlı, 
Bürvənd k.-ləri daxildir) mərkəzi, R-n mər- 
kəzindən 12 kn c.-q.-də, Kür çayının sol 
sahilindədir. Əh. 424 (2015): əkinçilik və 

2 Sanqaçal və Pirsaat burunları arasında, heyvandarlıqla məşğuldur, Ümumi orta 
Qaradağ r-nu (Bakı ş,) ərazisindədir. Plio- məktəb, kitabxana, ЫЫЫ məntəqəsi var, 
zz gilliqumlu süxurlarından təşkil ƏLƏVİ ВО2ОКС (-6 ) eş 4) Möctə- olunmuşdur. Palçiq vulkanı (Bahar), dün- bə (2.2.1904, Tehran – 18:2.1997, Berlin) 
bərvar, – İrun yazıçısı, filoloq. Almaniyada təhsil 

yış məntəqəsi haqqında mə- 
lümat: verir, Mənbələrdəki məlumatlara 
görə, İ8 əsrin sonu = 19 əsrin əvvəllərində 
Volqaboyunda Alat, Özbəkistan və digər 
Orta Asiya ölkələrində Ə. adlı oykonimlər 
olmuş və indi də qalmaqdadır. 

Azərb, Dəmir Yolları QSC-nin Baş Ələt 
st,, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Portu 
QSC, Petro-HongKong-Pirsaat Oil LTD, 
"Azərinşaatservis" Ələt İB--Şpalz-du, Qal- 

vaniz z-du burada fəaliyyət göstərir. 
im orta, ümumi orta, texniki peşə: 

məktəbləri, 2 uşaq bağçası, 2 kitabxana, 
Ələt Dəmiryol Xəstəxanası, poliklinika, 
məscid var. 
ƏLƏT BURNU - Azərb, Resp.-nın ş.-in- 

12 

almışdır. “Çamadan” adlı ilk hekayə ) 
1935 ildə nəşr edilmişdir. 1936 ildə 
baxışlarına görə həbs olunmuşdur. 
xana qeydləri” (1941) kitabında (ор) 
hekayələrini məhbəsdə yazmışdır. “Əlli üç 
nəfər” (1942) povesti siyasi məl n 
mübarizəsindən bəhs edir. "Məktublar" 
(1951)hekayələr toplusuna görə Qızıl Sülh 
medalı ilə təltif olunmuşdur (1953). "Onun 
gözləri” (1952) romanında İkinci dünya 
müharibəsi ərəfəsində İranın demokratik 
qüvvələrini iya qarşı mübarizəsi təs- 
vir olunur, “Mirzə” (1970) hekayəsi, "Тәп- 
ha” (1973) povesti də həmin mövzuya həsr 
edilmişdir. “Döyüşən İran” (1955), “Qanlı 
neft" (1956), “Qızılgül və bülbüllər diyarı" 
(1957) və s. publisistik əsərləri, kəskin: 
ictimai məzmunlu, siyasi cəhətdən aktual 
“Ваҹ̧аг” (1978), “Qarışqa yuvası” (1989) 
oçerkləri, həmçinin dilçiliyə dair tədqi- 

qatları, “Özbəklər” adlı əsəri var. А.Р.С̧е- 
xov, F.Şiller, B.Şou və b.-nın əsərlərini fars 
dilinə çevirmişdir. “Su”, “Gilək kəndlisi", 
“Quyruqlu ulduz” hekayələri Azərb. dilinə 
tərcümə olunmuşdur. 

ƏLƏVİLƏR - xəlifə Əli və Fatimənin xə- 
ləfləri, Müsəlman ölkələrində bir neçə süla- 

lənin əsasını qoymuşlar: Məğribdə İdrisilər, 
Məkkədə, sonralar isə Yəməndə Süleyma- 

nilər, Məğribdə Süleymanilər (digər qolu). 
Mərakeşdəki Sədi (1525-1659) və Filali 
şərifləri 11664 ildən) və b., Şimali Afrikada 
və Misirdə Fatimilər (910-1071), İranda Zey- 
dilər və Ə.-in başqa qolları (864-928), Yə- 
məndə Zeydilər 1901-1962) vəb. Ә.-ә aiddir. 
ƏLƏVİLİK (r. ҝә - Əliyə mənsub sö- 
zündən) - islam dininə əsaslanan sinkretik 
dini inanc sistemi. Bəzən şiəliyin bir qolu 
adlandırılsa da, ələvilər özlərini ortodoks 
şiələrdən ayırır, Ə.-i məzhəb kimi deyil, tə- 
riqət, daha doğrusu, dünya dini kimi səciy- 
yələndirirlər. İlk islam dövrlərində Ə//.ibn 
Əbu Talibin soyundan gələnlər və onun tə- 
rəfdarları ələvilər adlanırdı. Müasir Türkiyə 
ələviləri üçün bu ad, əsasən, 19 əsrin sonla- 
rından istifadə olunmağa başlamış, həmin 
dövrədək ələvi toplumları “qızılbaş” və ya 
“bəktaşi” adlanmışdır. Qızılbaş adı müxtə- 
lif mənbələrdə Əlinin döyüşlərdə taxdığı 
qırmızı tac, islamdan qabaqkı türk şaman- 
larin qırmızı baş geyimi, Şeyx Heydərin öz 
ardıcılları üçün hazırlatdığı 12 zolaqlı qır- 
mizi baş geyimi, Şah İsmayılın 11 Bəyazid 
zamanında Anadoludan Suriyaya keçirdiyi 
əsgərlərin başlarındakı qırmızı təkkələr ilə 
əlaqələndirilir, yaxud Ə. mühəmmirədən: 
(qırmızıgeyimli hərəkatların ümumi adı) 
olan xürrəmiliyin davamı (Ə.Gölpinarlıya 
görə) hesab olunur. İnanc və ayinlər siste- 
mindəki bənzərliklərinə görə çox vaxt Ə.-lə 

ƏLƏVİLİK 

olmuş oğuzlara) gedib çıxır, Əməvilərin 
zülm və ... qaçan əksər əll-beyt 

daha yaxın olan, əsasən əhli-beyt yönümlü 
sufi dərvişlərin fəaliyyətləri sayəsində ger- 
çəkləşmişdi. Mərkəzi ərəb hakimiyyətinin 
formal islam modelindən fərqlənən və türk- 
manların keçmiş dini-mistik ənənələri (Göy 
Tanrı kultu, təblət kullları, əcdada sifayiş 
vəs.) ilə səsləşərək daha çox “xalq islamı" 
kimi təzahür edən islam ənənəsi türkman- 
larin Anadolu Səlcuqiləri dövründə Ana- 
doluya köç etmələri ilə buraya yayılmışdı. 
Müasir anlamda Ə. 13 əsrdə Anadoludakı 
etnik, dini və sosial sintez nəticəsində ortaya 
çıxmağa başlamış, 16 əsrdə Səfəvilərin hi- 
mayəsi ilə inkişaf edib formalaşmışdır. 
Köçəri türkmanlar vəfai, qələndəri, heydəri 
ocaqları ətrafinda mərkəzləşir, əxilik, hü. 
rufilik kimi axınların içərisində mənəvi və 
ideoloyi cəhətdən yetişirdilər. Xorasan ərən- 
lərindən Hacı Bəktaş Vəli, Tapdıq Əmrə, 
Abdal Musa, Sultan Şücaəddin Vəli və b.- 
nın Anadoluya köçmələri mərkəzləşməni 

sürətləndirmişdi. Qısa müddətdə bütün 
Anadoluda nüfuz sahibi olmuş Hacı Bəktaş 

(1208-70) batini təriqətləri öz ətrafında 
birləşdirmiş və təşkilatlandırmışdı. Hacı 
Bəktaşın yaxın dostu olmuş Əxi Evrən və 

Baba İlyasın müridi sayılan Şeyx Ədəbalı 
vasitəsilə batini axın Osmanlı dövlətinin 
ilkin köklərinə bağlanmış, əxilər (xüsusilə 
Şeyx Ədəbalı) Osmanlı dövlətinin qurul- 
masında mühüm rol oynamışdı, Sultan 1 

Orxanın Abdal Musa, əslən azərb. olmuş 
Geyikli Baba kimi ələvi dərvişləri döyüşlər 
zamanı yanında saxladığı qeyd olunur. 

Qızılbaşların köçəri həyatı onların 
inanc və ayinlər sisteminin, əsasən, şifahi 
şəkildə formalaşıb yayılmasına yol açırdı. 
Yazılı mənbələr isə vilayətnamələr, buy- 
niqlar, nəfəslər, fürüvvəfnamələr, ərkanna- 
mələr, mərifətnamələr, tərcümanlar və 
mənaqibnamələrdən ibarət idi (məs., "Mə- 
naqibül-qüdsiyyə”, 14 əsrin sonu: “Məna- 
qibi-Hacı Bəktaş Vəli”, 15 əsrin sonu: 
“Saltuknamə", 1480). 15 əsrin 2-ci уап- 
sından etibarən Səfəvilərin təsiri, xüsusilə 
Şeyx Cüneydin Anadoluya gedərək orada 
təbliğat aparması nəticəsində qızılbaşlıq (in- 

çıxarmışdı. 11 Mahmudun 1826 ildə Ye- 
niçəri korpusunu ləğv etməsi ilə 19 əs- 
rədək dövlət tərəfindən qismən qəbul 
olunan bəktaşilərin də nüfuzuna son qo- 
yulmuşdu. Azərb. qızılbaşlarının bir his- 
səsi isə Nadir şahın 1738 il Hindistan 
yürüşü zamanı Əfqanıstana köçürülmüş- 
dü, Hazırda əksəriyyəti dəri, bir qismi 
(əfşarlar) isə Azərb. dilində danışan Əf- 
qanıstan qızılbaşlarının sayı təqr. 300 

minə yaxın göstərilir. Osmanlı dövlətində 
uzun zaman alçaldıcı məzmun kəsb edərək 
təhqir kimi işlənmiş “qızılbaş” adı 19 əsrin 
sonlarından tədricən "ələvi” adı ilə əvəz 
olunmağa başlamış, 20 əsrin 2-ci yarısında 

kretləşməsi prosesi Şa/ı İsmayılla tamam- 
Yandi və bu ənənə 20 əsrin sonlarınadək əsaslı 
dəyişikliyə məruz qalmadan davam etdi, 

15-16 əsrlərdə qızılbaşlar Şeyx Cü- 
neyd, Şeyx Heydər və Şah İsmayılın tərəf- 
darları olan türkman boylan idi. Qızılbaşlar bü əvəzlənmə başa çatmışdır. 
əvvəlcə şamlı, rumlu, ustaclı, təkəli, əfşar, Əsasən kəndlərdə məskunlaşmış Türki- 
qacar, zülqədər, varsaq, qaradağlı, sonralar yə ələvilərinin modem dünyanın tələblərinə 
isə bayat, qaramanlı, baharlı, alpaut, ərəşli, cavab verməyən həyatında 1960-cr illərdən 
qazaxlı və s, tayfaları birləşdirirdi. Qızıl. etibarən sürətlə şəhərləşmə və müasir həya- 
başların yuxarı təbəqəsi hərbi-köçəri tayfa ta inteqrasiya müşahidə olunur (Ə. tarixin- 
əyanlarından, aşağı təbəqəsi isə sıravi kö- də ikinci dönüş mərhələsi) ki, bu da Ə.-in 
çərilərdən ibarət idi. 15 əsrin 2-ci yarısın- daxili sosial nizamının getdikcə pozulma- 
dan Şeyx Cüneyd və Şeyx Heydərin hərbi sına və dünyəviləşməsinə aparib çıxarır. 
dəstələrini təşkil edən qızılbaşlar 1501 ildə Ауп-ауп qrupların müssir sosial-siyasi hə- 
Şah İsmayılın rəhbərliyi ilə Səfəvilər döv- yatda mövqeyi problemi Ə.-in ənənəvi ru- 
lətini yaratmışdılar. 16 əsrdə onlar Səfə- hi-mənəvi mühitinin müəyyən dərəcədə: 
vilər dövlətində hakim mövqe tuturdular ictimai və siyasi davamlılıq ideyası ilə 
(Səfəvilər dövlətinin həm də “Qızılbaş əvəzlənməsinə, qrup daxilində identiklik 
dövləti” adlanması bununla əlaqədardır). şərtlərinin dəyişməsinə səbəb olur. Ə.-in 
Osmanlı dövləti öz ərazisində istər siyasi, süsən qapalı sosial strukturu “fərdi Ə.”-lə 
istərsə də ideoloği cəhətdən qəbul edə əvəzlənir. Ən son hadisələr nəticəsində ələ- 
bilmədiyi qızılbaşları daim təqibə məruz vilərin kütləvi şüurunda köklü dəyişikliklər 
qoyurdu. Anadolu köçəri türkmanlarının baş verir, ənənəvi obraz (məs., Əli ibn Əbu 

hakim elita tərəfindən aşağılanması, müf- Talib, Hacı Bəktaş) və hadisələr (məs., 
tilərin qızılbaşların kafir olması və onların Kərbəla faciəsi) öz mənəvi qüvvəsini ifi- 
qətlinin halallığı barədə fətvaları, qızılbaş rərək, daha çox mücərrəd-simvolik anlam 
üsyanları (məs., Şahqulu üsyanı, 1511: Nur qazanır, yaxud müasir ələvi yaddaşını tək- 
Əli üsyanı, 1512, Bozoklu Cəlal üsyanı, rar formalaşdıran yeni obraz (məs., ilk gün- 
1520, Baba Zünnun üsyanları, 1526: Qə- dənələvilərin dəstəklədiyi M.K Atatürk) və 
ləndəroğlu qiyamı, 1527 və 5.), Osmanlı hüdisələrin (Dersim hadisələri, Sivas qət- 
sultanlarının qızılbaşlara qarşı həyata ke- İiamı və s.) qabardılmasına xidmət edir. 
çirdiyi sürgün və qırğınlar onlarla dövlət Dünyəvi-kamalist Ə., türkçü Ә., kürdçü Ə., 
arasında ziddiyyəti daha da artırmışdı. cəfəri Ə. anlayışları altında müxtəlif tə- 
Müəyyən sosial-siyasi səbəblərə görə Os- mayüllər meydana gəlmişdir, Türkiyənin 
manlı hakimiyyətinin türkmanları Rume- kənd ələviləri klassik Ə.-in daşıyıcılarıdır, 
liyə köçürməsi batini axınların Balkanlara Müəyyən dərəcədə klassik məzmunundan 
da yayılmasına və müasir balkan ələvi- uzaqlaşmış şəhər Ə.-i hazırda Türkiyədə öz 

lərinin formalaşmasına səbəb olmuşdu. varlığını qoruyub saxlamağa və ictimai. 
Əsası xalqın ruhi-mənəvi durumuna yaxın siyasi mövqeyini möhkəmləndirməyə yö- 
təsəvvüf yönümlü on iki imam inancı ilə nəlmiş təşkilati sistemdir. Etnik tərkibi 
qoyulan Səvəfilər dövlətinin getdikcə ог- əsasən türklər, zazalar və kürdlərdən ibarət 
tödoksal şiə dövlətinə çevrilməsi, / Abbasın ələvilər kompakt şəkildə Sivas, Tunceli, 
dövründə dövlətdə qızılbaşların mövqe- Ərzincan, Tokat, Çorum, Kahramanmaraş, 
yinin zəifləməsi, 1736 ildə isə Səfəvilərin Bingöl, Amasya, Ərzurum, Malatya və s, 
süqutu qızılbaşların dayaqsız qalmasına, yerlərdə yaşayırlar. Balkan yarımadası 
üstəlik Anadolu qızılbaşlarının Osm: ölkələrində də ələvilər var. 
dövləti və hakim sosial zümrə ilə ziddiy- Ə.-in əsasını Haqq-Məhəmməd-Əli 

yətləri üzündən cəmiyyətdən təcrid olarıq üçlüyü təşkil edir. Vəhdəri-yücud, Allahın 
əlçatmaz məkanlara sığınmasına gətirib insanda munifestasiyası ideyası mərkəzi 
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mövqeyindən çıxış edən Ə, 
din və millət çərçivəsindən 

| insan yetişdirməkdir. Xorasan mə. 
bindən intişar tapan Əlməd. 

əfindən sistemləşdirilən və Hacı 
əfindən kanonlaşdırılan 

sipidir. Ələvilərin əsas 
cəm ayini cəm evlərində 

(pak məsumlar), 
ünlük Məhərrəm orucları 

Əli ibn Əbu Talibin doğum günü (Nov 

olaraq mühüm yer 

Şah İsmayıl Xət 

dan, buna görə də су 

ƏLƏVİLİK, Suriya ələv 

әри. 

ƏLƏVİYAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağa şəhristanının 
Mərkəzi bölgəsinin Səracu kəndistanında, 
bölgə mərkəzindən 3 ән şm.-da yerləşir 
ƏLƏYƏZ, Alagöz - İrəvan qub.-nın 
Şərur-Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 
ildən Keşişkənd, 3.1.1935 ildən Mikoyan, 
6.12.1957 ildən Yeğeqnadzor r-nu), Ələ- 
yəz çayının qolu Yoğunsu çayının sa- 
hilində azərb.-ların yaşadığı kənd, Kənd 
sıldırım qayalar və uca di 

saray kompleksi, 3-14 sr İspaniya. 

donduran, Haçaqaya, Şişqaya, Çaxnaqlar) 
və dağ başındakı Sal-Sal qalası ilə əha: 
tələnmişdi. 1918 ildə erməni- aşnak qüv- 

tmiş, əhalisini qovmuşlar. 
kimiyyəti qurulandan 

sonra əhalisinin bir hissəsi geri qayıtmış 

vələri kəndi di 

Bölgədə: sovet 

tmişlər, 1988 ildə ermə- 
Ə.-i mühasirəyə alaraq, sakinləri 

məcburən oradan çıxarmışlar. Kəndin əra- 
zisində və ətrafinda orta əsrlərə aid çoxlu 
tarixi abidə, dini və mülki tikililər mövcud 
di 
ƏLƏYƏZ, Kiçik Şirazlı 
x 

İrəvan 

anlığında Vedibasar mahalının (9.9.1930 

ild: Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) 

Ciğindərə bölgəsində azərb. arın yaşadığı 
kənd. 19 əsrin ikinci yarısında mahalın aran 
hissəsindəki Şirazlı k.-ndən köçən ailələr 
tərəfindən salındığından Kiçik Şirazlı da 
adlanmışdır. 1918 ildə kənd erməni hü- 
cumli əticəsində da idilmiş, əhalisi isə 
buradan köçüb yenidən Şirazlıda məskun- 
laşmışdır. 

ƏLƏZƏPİN – Azərb. Resp: Lənkəran 
r-nunun Biləsər ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 
zindən 24 km e.-q.-də, Vaşəru çayının sa- 
hilində, Peştəsər silsiləsinin yamacındadır. 

Əh. 179 (2016), əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Ümumi orta məktəb, tibb mən- 
təqəsi, klub var, 

ƏLFİYYƏ (Хиј ) - bəzi biliklərin asan 
öyrənilməsi və yadda qalması üçün mən- 
zum şəkildə yazılan min beytlik əsərlərin 

ortaq аф. Rəcəz bəhrində yazılan mənzu- 
mələrin min beytdən ibarət olmasının 

səbəbi ərəblərin min rəqəminə olan mara- 
ğundan irəli gəlir. Bununla belə, Ə.-lərin 
bəziləri min beytdən az, yaxud çox ola bi- 
lər. Ərəb dili qrammatikası və digər islami 
elmlər haqqında yazılan Ə--lərin bir qismi 
geniş şöhrət qazanmışdır. İbn Sinanın “ӘЈ- 
fiyyə fit-tibb”, İbn Muti və İbn Malik ət- 
Tainin qrammatikaya dair, İbn ül-Verdinin 
fiqhlə bağlı “Əl-Behcətül-verdiyyə" Ə.-lə- 
ri, Zeynüddin əl-İraqinin hədis üsuluna aid 
"Əl-Əlfiyyə”, İbrahim ibn Məhəmməd ә 

Hələbinin “Əl-Əlfiyyə fil-məani vəl-bəy 

ni" əsərləri və s. yayılmışdır. 
ƏL-HƏMRA (or, el yasli — qırmızı), Al- 

hambra — Qranada ş, (İspaniya) yaxınlı- 
ğında: Mavritaniya hökmdarlarının sarayı. 
13 əsrin orfaları — 14 əsrin sonunda tikilmiş 
Ə, son dövr Mavritaniya memarlığının ən 
qiymətli nümunəsidir. Ə.-nın zəngin na- 
xışlarla bəzədilmiş zalları (“İbn Siraclar 
zalı”, "Elçilər zalı”, “İki bacı zalı”, “Məh- 
kəmə zalı”) iki daxili həyət ("Mərsinlər 
həyəti” və “Aslanlar həyəti”) ətrafında 
qruplaşdırılmışdır. İntibah dövrü ispan 
memarlığı abidələrindən olan V Karlın 
sarayı da (tikintisinə 1526 ildə başlanmış, 
lakin tamamlanmamışdır: memar P.Ma- 
çuka) Ə. ansamblına daxildir. 
ƏL-HƏMRA, Həmədə-əl-Həmra 

Liviyanın şm--q.-ində plato, Uz. təqr. 700 
m, hünd. 500 n-ədək (Cəbəl-Nəfüs çıxın- 
tisi, 968 m). Əhəngdaşılarından ibarətdir. 
Bitki örtüyündən məhrumdur. 
ƏL-HƏRƏKƏT DİLİ, iest dili-əlvə 
digər bədən üzvlərinin hərəkəti ilə yaradı- 
lanünsiyyət Ə.-hd.-ndən kar-lallar istifadə: 

ƏLİ 

ƏlXəlil (Xevron) şəhərindən görünüş, 

edirlər. Savadlı kar-lallara xüsusi təlim 
yolu ilə öyrədilən Ə.-h.d.-ni kar-lal uşaqlar 
arasında yaranmış kortəbii Ә.-һ.4. siste- 
mindən ayırmaq lazımdır. Ə.-h.d.-ndən 
səsli nitq vasitəsilə hər hansı bir səbəbdən 
anlaşma əldə edilməyən vəziyyətlərdə, ya- 
xın olmayan qohum dillərin nümayəndələri 
görüşdükdə, səsli nitqin qadağan olduğu 
hallarda da istifadə edilir. Ə.-h.d. müstəqil 
mövcud ola bilmir və yalnız səs dilini 
müşayiət edən köməkçi vasitədir. 
ƏL-HƏSA, Əl-Əhsa - Səudiyyə Ərə- 
bistanında, İran körfəzinin c.-q. sahilində 
düzənlik. Uz. 500 km-dən çox, eni 150 
kmrədəkdir. Qumlu səhralar, şoranlıqlar, 
vahələr, iri neft yataqları var, Portları: Ras- 

Тәпигә, Dammum və s. 
ƏL-XARƏZMİ - bux Xarəzmi 
ƏL-XƏLİL, Xevron - Fələstin ərazi- 
sində şəhər. Əh. 229 min (2009). İsrail tərə- 
findən işğal edilmiş İordan çayının q. sa- 
hilində, Beer-Şeva-Qüds avtomobil yo- 
lünün kənarindadır, Şüşə istehsalının qə- 
dimmərkəzlərindəndir. K... (üzüm, zeytun) 
r-nunun mərkəzidir. Təqr. e.ə. 1700 ildə sa- 
İnmişdir. 

Ə.-X. dünyanın qədim şəhərlərindəndir, 
müsəlmanların Məkkə, Mədinə və Qüds- 
dən (Yerusəlim) sonra dördüncü müq 
şəhəridir. Yəhudilər də onu Yerusəlimdən 
sonra ikinci müqəddəs şəhər hesab edirlər. 
Əhdi-ətiqdə qeyd olunur ki, əvvəllər "dörd 

Əl-Xəlil (Xevron). Peyğəmbərlər məqbərəsi, Е.ә. 1 əsr 

kənd” mənasını verən Kiryat Arba (yun, 
Тетрало)ас̧ = dörd şəhər) sonra Hebron ad- 
landırilmişdır. Şəhərin indiki adı isə ər. 
Xəlil ül-Rəhminın (Allahın dostu) qısal- 
dilmiş formasıdır. 

Eə.2-ci minilliyin birinci yarısında kə- 
папјәг tərəfindən salınmış şəhər e.ə: 1300 
ildə yəhudilər tərəfindən işğal olunmuşdur. 
Es.950 ildə hökmdar Davudun ilk paytaxtı 
idi. Babil əsarətindən sonra burada, əsasən, 
idumelər yaşamış, ərazi Hasmonilarin (ib- 
ranicə Haşmonaim) hakimiyyəti altında ol- 
muşdur. Е.ә, 6-4 əsrlərdə Əhəmənilər im- 
periyasının, e.ə. 3-2 əsrlərdə Selevkilər 
dövlətinin tərkibində idi, E.ə. 1 əsrdə Ro- 
manın sonralar Fələstin adlanan İudeya 
əyalətinə çevrilmişdir. 614 ildə Sasani şahı 
ИН Xosrovun qoşunları tərəfindən işğal 
olünmüş, lakin az sonra Bizansonu geri al- 
mişdi. 638 ildə ərəblər tərəfindən tutulmuş 
dur, Ərəb mənbələrində Ə.-X.-i təşkil edən 
Habrun, Mərhum, Beyt Aynun, Beyt İbra- 
him adlı dörd məskən qeyd olunur. Мӧһз- 
ribələr və zəlzələlər nəticəsində dəfələrlə 
dağılmış Ə.-X.-ə Əməvilər və Abbasilər 
dövründə xüsusi qayğı göstərilmişdir 
1100-1187 illərdə səlibçilərin əlində olan 
şəhəri azad edən (1187) Səlaytəddin və 
1 .Baybars onun müqəddəs yerlərini bəma 
etmiş və yeni tikililər ucaltmışlar. 1517 
ildən Osmanlı dövlətinin tərkibinə qatılmış 
Qüds sancağının imtiyazlı nahiyə mərkəzi 
idi. Osmanlı donanmasının ehtiyacını ödə: 

mək məqsədilə şəhərdə barıt istehsalına 
başlanılmışdı. 18 əsrin sonlarında burada 
şüşə, sabun, pambıq və yun ipliyi, həmçinin 
dəri (qoyu 
1869 ildə $ 
X.-in iqtisadi inkişafi sürətləndi və гане 
əhəmiyyəti arıdı. 1917-48 illərdə Britani: 

keçi, sığır) emal olunurdu 
üveyş kunalının açılması ilə Ə. 

yanın тпапда(1 ərazisi olduğu dövrdə in. 
gilislərin himayəsi ilə şəhərdə yəhudil. 
yerləşdi. 1948-67 illərdə İordaniyanın tor 

kibində idi, 1967 ildə İsrailin nəza 

di. 1997 ildə şəhər 2 sektora bölünmüş, təqr. 

120 min fələsfinlinin yaşadığı və şəli 
8096-ini təşkil edən sektor Fələstin idarəçi 

tinə keç 

liyinə verildi. Təqr. 30 min fələstinli və cəmi 
800 yəhudinin məskunlaşdığı digər sektor 
isə İsrail ordusunun nəzarətində qaldı. 

İbrahim, İsa, Yaqub peyğəmbərlərin və 
ailə üzvlərinin dəfn yerləri hesab edilən 
məzarlar üzərində е.ә. 1 əsrdə tikilmiş məq 
bərə qalmaqdadır. 

Un-t (1971), Politexnik Un-ti (1978), 
Açıq Un-t(1991), idman klubları var 
ƏLİ, Qul Əli (? -?) - 12 əsrin ikinci 
yarısı — 13 әзип birinci yarısında y 
Azərb, şairi. Həyatı haqqında məlumat 
yoxdur. “Qul” sözü onun sosial statusunu 

amış 



ƏLİ AZƏRİ 

ifadə etmir, ləqəbi də deyil, Şərqdə geniş mişlar. Ə.B. 1871 ildə Berlinə dəvət olun- 

öl işlətdiyi ifa- Bismarkla görüşmüşdür. Çıra- yayılan, şairin təvazökarlıqla işlətdiyi ifa- muş, burada hi 

dədən törəmişdir. Ə.-nin əldə olan yeganə ğan sarayına hücumdan (20 may 1878) son- 

əsəri Azərb. dilində yazdığı “Qisseyi-Yu- ra üsyandan bəhs edən yazılarına görə həbs 
edilərək, Qüdsə sürgün olunmuşdur (1878- 

mamlanmışdır: 5 min misraya yaxındır. 84). д Мәзгибууәбл Са ə 
Mövzusu Şərqdə geniş yayılmış, Tövrat, tanbula qayıtmış və “Səsirəf”in nəşi 
İncil və a da mr “Yusif davam (1908) etdirsə də, dövrün dəyişən 
və Züleyxa" rəvayətindən götürülmüşdür. şərtlərinə və yeni nəşrlərlə rəqabətə davam 
Əsər xalq şeiri üslubunda yazılmışdır, var- gətirmədiyindən qəzeti bağlamaq məcbu- 
sağı formasındadır: 4 misralıq bütün bənd- riyyətində qalmışdır. Ə.B. həmçinin “Kah- 
lər asab, cecb ... şəklində qafiyələnir, kaha” satirik iumalını da (1875: 26 nömrə) 
“imdi” rədifi ilə tamamlanır. “Qisseyi-Yu- buraxmışdır. “Yıldız"ın hafası: Devlet-i 
sif”də saf insani duyğular, ləyaqət, mənəvi Aliyye-Rusya Muhürebesi 129: “İstan- 
təmizlik kimi keyfiyyətlər tərənnüm edilir. bul"da Yarım Asırlik Vekiyi-i Mühimme” 
Poemanın dili, dövrünə görə xalq dilinə ya- əsərlərinin müəllifidir. 
xın olub, sadə və aydındır. ƏLİ BƏY ƏL-KƏBİR (1728 - 8.5.1773, 

Əsəri: Qisseyi-Yuif:B., 2005: Salihiyyə yaxınlığında) — Misirin məmlük 
ƏLİ AZƏRİ, Mir Seyidəli Azəri hakimi 11757-66 və 1767-72). Mənşəcə 
(7.7.4904, Təbriz – 2.12.1975, İsfahan) - abxazdır. 1769 ildə Rusiya-Türkiyə müha- 
Azərb. əsilli İran tarixçisi, şair, dramaturq. ribəsi (1768-74) zamanı Osmanlı dövləti 
ӘЛ. aktiv fəaliyyəti ilə əlaqədar uzun əleyhinə üsyan qaldırmış, vergi ödəməkdən 
müddət təqiblərə mənuz qalmış, Kəlat ş.-nə boyun qaçırmış və Rusiya ilə əlaqə yarat- 
(Rəzəvi Xorasan ostanı) sürgün edilmişdir. mışdı. 1770 ildə Misirin müstəqilliyini elan 
Sürgündən qayıtdıqdan sonra İsfahanda etmiş, Hicazı ələ keçirmiş və Suriyaya hü- 
yaşamışdır. Onun “Qiyam-i kolnel Məhəm- cum etmişdir. 1772 ildə Türkiyə ilə müba- 
məd Təqi xan Pasian dər Xorasan” ("Xo- rizənin əleyhdarları olan məmlük bəyləri 

həmməd Tağı xan tərəfindən devrilmiş və Fələstinə qaçmış- 

sif” poemasıdır: 1212 ildə (hicri 609) ta- 

rasanda polkov 
Pasianın üs, 1950, 2-ci nəşr) və dir. Misirdə hakimiyyətini һәгра etmək 
Qiyam-i Şeyx Məhəmməd Xiyabani dər cəhdi (1773) iflasa uğradıqdan sonra öldü- 

Təbriz” (“Təbrizdə Şeyx Məhəmməd Xi- rülmüşdür. 

yabaninin üsyanı", 1951, 2-ci nəşr) əsərlə. ƏLİ CAVAN(07.12.1926, Tehran – 1239. 
2016, Los-Anceles) — Amerika alimi, fi- 
zik, prof. (1964), ABŞ Milli EA-nın üz- 

İrin tarixi (əsasən, 20 əsrin birinci 
arısı) haqqında zəngin materiallar veril- 

mişdir. İngiltərənin müstəmləkəçilik siya- vü (1974). Azərb. əsillidir. Tehran Un- 
sətini ifşa edən Ə.A.-nin əsərləri Cənubi tində bir il (1947. —— 
Azərb.-da inqilabi mübarizə tarixini öyrən- 48) təhsil aldıq- 
mək üçün qiymətli mənbədir. dan sonra ABŞ-a 

ƏA. İranda teatr sənətinin inkişafında köçmüş (1948), 
və təbliğində mühüm rol oynamış, tarixi- burada Kolumbi- 
qəhrəmanlıq, əxlaqi-didaktik mövzularda ya Un-tinin (Nyu- 
dram əsərləri, operalar və operettalar yaz- 
mışdır, İranın ictimai-siyasi həyatından 
bəhs edən “Zərdüştün vədi, yaxud Cənga- 
vərlik ruhu” (1931: nəşri 1935) operasının 
müəllifidir. “Paymərdi” (“Havadarlıq") 
adlı şeirlər toplusu 1958 ildə nəşr olun- 

York) fizika-riya- 
ziyyat fakültəsini 
bitirərək fəlsəfə 

doktoru (1954) el- 

mi dərəcəsi almış- 

dır. “Bell-Telefon Laboratoriz” (Bell Te- 

Јерһопе Laborato- ries, Nyu-Cersi) şir- 
kətində laboratoriya rəhbəri olmuş (1958 
ildən), 1960 ildən Massaçusets Texnolo- 
giya İn-tunda fəaliyyətini davam etdirmiş- 

də var, . dir, Ə.C. kvant elektronikası və onun tət- 
ƏLİ BƏSİRƏTÇİ, Əli əfəndi (1838, biqi, həmçinin lazer spektroskopiyasına 

1912, İstanbul) - türk fumalisti. 1870- dair tədqiqatlar aparmış, qeyri-xətti spek- 
1908 illərdə (fasilələrlə) “Basirər” qəzetini troskopiyanın əsasını qoymuş- dur, ABŞ 
(cəmi 2465 nömrə) buraxaraq Bəsirətçi adı alimləri U.Bennet və C.Erriotla birlikdə 
ilə tanınmışdır. Ölkənin ən populyar qəze- qaz lazerinin təklifini vermiş və ilk he- 
tinə çevrilən “Bəsirər”də Ә.В. ilə birlikdə lium-neon qaz lazerini ixtira etmişdir 
o dövrün məşhur yazıçıları Sübhipaşazadə (1960). Ç.Taunsla birlikdə Maykelson- Ayətullah bəy, Əhməd Midhət və b. çalış. Morli təcrübəsini təkrarlamışdır. U,Bennet 

muşdur. “Sürgün zülmətində parlayan 
günəş” (1971) kitabında Ə.A.-nin sürgün 
həyatı əksini tapmışdır. Çap olunmamış 
şeirləri, məqalə, ssenari və dram əsərləri 
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və U.Lemblə birlikdə lazerin güc) 
əyrisinin mərkəzində çıxış gücünün r 

mod kəsişmə effektlərinin nəzəriyyəsini 
irəli sürmüş və 1969 ildə bu effekti eksper-. 
imental olaraq müşahidə etmişdir. Lazer 

spektroskopiyası, işıq sürətinin ölçülməsi 
prosesinin öyrənilməsi, işıq rəqslərinin 
mütləq tezliyinin ölçülməsi metodlarının 
işlənib hazırlanması sahəsində tədqiqatlar: 
aparmışdır. 30-dan artıq ABŞ patentinin 
müəllifidir. Ə.C.-ın işləri telekommuni- 
kasiya sahəsində yeni texnologiyaların in- 
kişafında dönüş mərhələsi olmuş, holo- 
qrafiyanın tətbiqini asanlaşdırmış və kod- 
Taşdırılmış UPC kontrollerlərində lazerin 
istifadəsini mümkün etmişdir. Materialların 
emalı, informasiyanın ötürülməsi və sax- 
lanilması, tibdə və digər sahələrdə istifadə 
olunan texniki qurğuların işi alimin kvant 
elektronikası sahəsindəki kəşfinə əsaslanır, 
“Frederik Ayvs medalı” (“Frederic İves 
Medal”, 1975), “Albert Eynşteyn mü- 
kafatı” ("Albert Einstein VVorld Avvard of 
Seience”, 1993), "Uillis Lemb mükafatı” 
(1998) və 5. almışdır. 

ƏLİ DƏRƏSİ - İrəvan qub.-nın Şərur-Də- 
rələyəz qəzasında (15.10.1931 ildən Keşiş- 
kənd, 3.1.1935 ildən Mikoyan, 6.12.1957 
ildən Yeğeqnadzor r-nu) azərb.-ların yaşa- 
dığı kənd. 1905 ildə erməni-daşnak qüvvə- 
ləri tərəfindən kənd dağıdılmış, əhalisi isə 
qovmuşdur. 

ƏLİ ƏN-NƏQİ (3 22), Əbül-Hə- 
sən Əli ibn Məhəmməd əl-Ha- 
di ən-Nəqi (828, Mədinə yaxınlığında 
Sərya qəs, — 868, İraq, Samirə) — şiələrin 
10-cu imamı (835 ildən). 9-cu imam Mə- 
həmməd ət-Təqinin oğludur. "Üçüncü 
Əbül-Həsən” kimi də tanınmışdır (Musa əl- 
Kazim və Əli ər-Rizadan sonra), 

Ələ.-N. xilafətin istibdadına qarşı ən 
güclü qüvvə olan ələvilərin şiddətli təzyiq 
və təqiblərə məruz qaldığı gərgin şəraitdə 
yaşamış, öz tərəfdarları ilə dörd məntəqə 
üzrə təyin etdiyi nümayəndələr vasitəsilə 
gizli əlaqə saxlamışdır, Siyasi fəaliyyətdən 
uzaq olmuş, heç bir qiyama dəstək vermə- 
mişdir. Abbasi xəlifələri Mütəsim 1833- 
842) və Vasiqin 1842-847) hakimiyyəti 

illərində nisbətən sərbəst olsa da, Mütə- 
vəkilin (847-861) dövründə həyatının ən 
ağır illərini yaşamışdır. Belə ki, Mütəvəkkil 
Ә..-М.-тип Mədinədə ətrafına qüvvə top- 
laması barədə yanlış məlumat göndərən va- 
li Abdullah ibn Məhəmmədi vəzifəsindən 
kənarlaşdırdıqdan sonra da arxayın olmadı. 
Ələ--N.-nin mərkəzdən uzaqda yaşamasını 
potensial təhlükə hesab edən xəlifə, imamla: 

zəhərlənərək öldürüldüyünü bildirir. Sa- 
mərradakı mənzilində dəfn olunmuşdur. 
Sonradan oğlu 11-ci imam Həsən ə/-Əskəri 
də onun yanında dəfn edilmiş, hər ikisinin 
məzarı: şiələrin müqəddəs ziyarətgahların- 

məscid-ziyarətgah kompleksi inşa olun- 
muşdur. 

Müxtəlif cərəyanların və ifrat radikal 
qrupların geniş yayılması fonunda elmi fəa- 
liyyət göstərmiş Ə.ə.-N.-nin əksər diskus- 
siyalarının məzmununu kəlanı mövzuları 
təşkil edirdi. O, iradə məsələsində mötədil 
mövqe tutur, nə iradə azadlığının (“təfviz”), 
nə də alın yazısının (“cəbr”) mütləqliyini 

təsdiqləyirdi. Tərəfdarlarını bizərə yol açan 
diskussiyalardan çəkindirirdi. İslamın fun- 
damental fəlsəfi sistemini sarsıtmağa yönə- 
lən əqidələrlə, o cümlədən özünü şiələr 
kimi təqdim edən qulatlarla kəskin mübari- 
zə aparırdı. Şagirdləri arasında Fəzl ibn Şa- 
zan, Hüseyn ibn Səid Əhvazi, Əyyub ibn 
Nuh və b.-nın adları var, 
ƏLİ ƏR-RİZA (Uz )İ 4), Əbül- 
Həsən Əli ibn Musa ər-Riza 
(təqr, 765, Mədinə — 819, İran, Tus) — 
şiələrin 8-ci imamı (799 ildən). 7-ci imam 
Musa əl-Kazimin oğludur. Künyəsi atası ilə 
eyni olduğundan, “ikinci Əbül-Həsən" 
adlandırılmışdır (“üçüncü Əbül-Həsən” Əli 

ən-Nəqidir), Sələflərindən fərqli olaraq, 
atasının ölümündən sonra təqiyyəsiz, açıq 
şəkildə özünü imamclan etmişdir. İmamlı- 
ğının Abbasi xəlifələri Harun ər-Rəşid və 
Məhəmməd Əminin hakimiyyət dövrünə 
təsadüf edən ilk 10 ilində, demək olar ki, 
heç bir təzyiqə məruz qalmadan sərbəst fə- 
aliyyət göstərmiş, həmin illərdə maarifçi- 

liklə məşğul olmuşdur. 
Abdullah əl-Məmun hakimiyyətə gəl- 

dikdən sonra Ə.ə.-R.-nın xalq arasındakı 
nüfuzundan istifadə edərək öz siyasi gü- 
çünü artırmaq, eyni zamanda onun fəaliy- 
yətini birbaşa nəzarət altında saxlamaq 
məqsədilə 816 ildə onu Mərvə (Məmunun 
dövründə xilafətin mərkəzi) dəvət etdi. Mə- 
mun Ә.ә.-К.-пип xeyrinə hakimiyyətdən əl 
çəkmək fikrində olduğunu bildirsə də, o, 
xəlifənin hiylə işlətdiyini əsas gətirərək, 
təklifdən boyun qaçırdı. Siyasətə qarışmaq 
istəməyən Ə.ə.-R. nəhayət, Məmunun israrı 
və təhdidləri nəticəsində, heç bir dini və 
dünyəvi hökm çıxarmayacağı şərtilə, vəli- 
əhdliyi öhdəsinə götürməyə razı oldu. Mə- 
munun Ә.ә.-К.-п önə çəkərək, ələvilərlə 

Е ƏLİ FİTRƏT 

abbasilər arasında birlik yaratmaq, siyasi və kildə tarixə düşməsinin qarşısını almışdı. 
mədəni böhrana son qoymaq cəhdləri uğur- Əsir aparılarkən keçdiyi məntəqələrdə, xü- 
suzluqla nəticələndi. Abbasilər tərəfindən susilə Kufədə vali Übeydullah ibn Ziyadın, 
Ələ-R.-ni vəliəhd təyin etməklə xilafəti Şamda isə xəlifə Yəzid ibn Müaviyənin sa- 
ələvilərə ötürməkdə təqsirləndirilən Mə- rayında etdiyi çıxışları tarixi əhəmiyyətə 
mun etirazlara cavab olaraq, bu işin əsas tə- malikdir. Ə.ə.-S. Mədinəyə qayıtdıqdan 
şəbbüskarı kimi çıxış edən vəziri Fəzl ibn sonra orada Abdullah ibn Hənzələnin baş- 
Səhli qətlə yetirdi, Fəzlin yoxluğu abbasilə- çılığı ilə başlamış və tarixə Hirrə faciəsi 
rin siyasi kursunda ümidverici amil olsa da, kimi düşmüş qiyama (681/682), ideoloyi 
Əər-R.-nın vəliəhdliyi potensial təhlükə əsasa malik olmadığına görə dəstək ver- 
idi. 819 ildə Ələ--R.-nın qəfil vəfatı haki- məmişdi. Kərbəla faciəsindən sonra xalq 
miyyət tərəfindən təbii ölüm kimi dəyər- arasında qazandığı nifrəti nəzərə alan Yəzid 
ləndirilsə də, bir sıra tarixçilər hadisələrin Ələs-S.-ın qiyama qoşulmadığını əsas: gə- 
gedişini nəzərə alaraq, onun Məmun tərə- tirərək, onu və ailəsini amanda saxlamışdı. 
findən zəhərlənməsi faktına üstünlük ver- Ələə-S.-ın əsas fəaliyyətlərini ümumi 
mişlər. şəkildə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

Ensiklopedik biliyə sahib olan Ə.ə.-R. Kərbəla həqiqətlərinin önə çəkilməsi ilə 
dövrünün müxtəlif dini və ideoloği məktəb- əməvi siyasətinin ifşası, maarifçilik, şəriət 
ləri ilə tanış olmuş, bir neçə xarici dil bil- hökmlərinin təbliği ilə ictimai axlaq səviy- 
mişdir. Məmunun öz sarayında xristian, yəsinin yüksəldilməsi və xeyriyyəçilik. 
yəhudi, sabii, zərdüşt, eləcə də Roma alim- Xəlifənin xüsusi nəzarəti altında oldu- 
ləri ilə təşkil etdiyi görüşlərin və elmi ğundan və daim təzyiqlərə məruz qaldı- 
diskussiyaların iştirakçısı olmuşdur. Ə.ə.- ğından Ә.ә.-5. öz təlimlərini dua və mü- 
R--nın hər din nümayəndəsi ilə həmin di- nacatlar şəklində ifadə edirdi. Sonradan 
nin öz müqəddəs kitabı, yaxud mötəbər “Əs-Səhifət əs-Səccadiyyə" adı altında 
dəlillər əsasında diskussiya aparması və toplanmış bu dualar məcmuəsi şiələr 
heç vaxt uduzmaması mənbələrdə xüsusi arasında Qurandan və Əli ibn Əbu Talibin 
vurğulanır. Ə.ə-R.-nin həyatı və fəaliyyəti “Nəhcül-bəlağə"sindən sonra ən mühüm 
haqqında ən mühüm mənbələr İbn Babə- mənbə kimi şöhrət tapmışdır. Ə.ə.-S.-ın 
veyhin “Üyunu əxbarir-Riza” və Məhəm- saray alimlərinə (o cümlədən İbn Şihab 
məd Baqir əl-Məclisinin “Əhvali-həzrəti- əz-Zühriyə) etirazları dolayısı ilə alimlər 
Riza? əsərləridir. vasitəsilə xalqın gözündə hakimiyyətin 

Ələ--R. sonradan onun şərəfinə Мәзһәф haqlı mənzərəsini yaradan saraya qarşı 
(şəhidlik məkanı) adlandırılan Sənabadda yönəlirdi, Ə.ə.-S. kimsəsizlərə və ehtiyacı 
dəfn olunmuşdur. Hazırda məzarını əhatə olanlara yardımları ilə yanaşı, ayrı-ayrı 
edən məscid və ziyarət kompleksi islam vaxtlarda çoxlu sayda qaradərili qulu 
dünyasının müqəddəs məkanlarından birinə alaraq azad etməsi ilə məşhurdur. 
çevrilmişdir. Ələ--S.-ın əxlaq sahəsindəki təlimləri 
ƏLİ ƏS-SƏCCAD (S1ə-əlİ iz), Zey- ("Risalət əl-hüquq”), xütbə və məktubları 
nəlabidin Əbül-Həsən Əli ibn ("Bəlağət əl-İmam Əli bin Hüseyn”, topla- 
əl-Hüseyn əs-Səccad (659, Mə- yan: Şeyx Cəfər Abbas əl-Hiri), nəql etdi- 
dinə - 712, Mədinə) - şiələrin 4-cü imamı yi hədisləri ("Müsnəd əl-İmam əs-Səccad”, 
(680 ildən). 3-cü imam Hüseyn ibn Əlinin toplayan: Əzizullah Ütaridi Kuşani) əsər 
oğlu, Əli ibn Əbu Talibin nəvəsidir. Kər- halına salınmışdır. “Əs-Səhifət əs-Səcca- 

bəla faciəsi (bax Aşura, həmçinin Hüseyn diyyə” və “Risalət əl-hüquq” ingilis dilinə 
ibn ӘН) zamanı xəstə olduğundan döyüşə tərcümə olunmuşdur (hər ikisi "The Psalms 
qatılmamış, sağ qalanlarla birlikdə Şama of İslam” başlığı altında, London, 1988: 
(indiki Dəməşq) əsir aparılmışdır. Əsir- tərcümə edən U. Çirrik). 
likdən xilas olduqdan sonra Mədinəyə qa- ƏLİ FİTRƏT Molla Məhəmməd oğlu 
yıtmış, ömrünün sonunadək orada yaşamış- (1890, Təbriz — 1948, Təbriz) – Azərb. şai- 
dir. Bir sıra rəvayətlərə görə, xəlifə Hişam ri, ictimai xadim. Ə.F. 15-16 yaşlarından 
ibn Əbdülməlik tərəfindən zəhərlənərək (təqr. 101) mətbəədə: mürəttib işləmişdir. 
öldürülmüşdür. Məzarı Cənnərül-Bəqidədir. Həmin dövrdə ədəbiyyat və şeiriyyətlə 

Kərbəladakı döyüşdən sonra ailənin şağ maraqlanmışdır. Gənclərin tərbiyəsindən 
qalmış yeganə kişi üzvü olan Ə.a-S., sələf. bəhs edən “Bayquş və bülbül” ( 1932 ) ад- 
lərindən fərqli olaraq, siyasi fəaliyyətdən lı kitabçası, “Divani-Fitrət”(1937) müntə- 
uzaqlaşmış və dinc mübarizə yolunu tut- xəbatı Təbrizdə çapdan çıxmışdır. Ə.F 
muşdu. Kərbəla həqiqətlərinin xalqa çatdı- 100-ədək qəzəl, qəsidə yazmış və Təbrizin 
rılmasında böyük rol oynamış, hadisələrin dövri mətbuatında — “Azərbaycan”, “Тәһ- 
əməvi siyasətinə uyğun təhrif olunmuş şə- riz”, “Şahin”, “Vətən yolunda” və s. qəzet- 
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lərdə dərc etdirmişdir. Təbrizdə “Vətən yo- Kufə) dördüncü islam xəlifəsi 1656-6611, 
tunda" qəzeti yanında yaradılmış “Şairlər ictimai xadim, şiələrin 1-ci imamı. Mə- 
məclisi"nin ilk təsisçilərindən biri olmuş- həmməd peyğəmbərin əmisi oğlu və kü- 
dur. Cənubi Azərbaycanda milli azad- lıq rəkəni (qızı Farimənin əri). Bir sıra mən- 
hərəkatının fəalı Ə.F. bu: mübarizəni bəyə görə, Kəbədə dünyaya gəlmişdir. 
tərənnüm edən şeirlər yazdığı üçün təqib- Peyğəmbərin himayəsində böyümüş, islamı 
fərə məruz qalmış, həbs edilmiş və Təbriz qəbul edən ilk şəxs (yaxud peyğəmbərin 
həbsxanasında öldürülmüşdür. arvadı Aədicədən sonra ikinci şəxs) ol- 
ƏLİ FUAD PAŞA CƏBƏSOY - bax Cə- muşdur. Peyğəmbər islamın təbliği məq- 
bəsoy Əli Fuad. sədilə qurduğu ilk məclislərdə Ə.-ni öz 
ƏLİ HACI İBN ƏHMƏD- 19 əsrin ikin- varisi” və “xəlifəsi” clan etmiş, onunla 
ci yarısında Malayya tarixçisi. Əsərləri Ma- hələ ihicrətdən əvvəl qardaşlıq əqdi bağla- 
layya və İndoneziya tarixini öyrənmək mışdı. Hicrət günü (“leylətül-məbit") Ə. 
üçün mühüm mənbədir. Əsas əsəri qədim peyğəmbərin yerində yataraq, onu qüreyşi- 
Sinqapur, Malakka və Cohorun tarixini əks ərin sui-qəsdindən qorumuşdu. О, pey- 
etdirən “Tühfət ən-nəfis”dir (1865). Əsərdə ğəmbərin dövründə müsəlmanların bütün 
dövrümüzədək gəlib çatmayı İlnamələr- döyüşlərində iştirak etmiş (yalnız Təbuk: 

dən və Rinunun (Cohor) bugislər nəslindən vuruşması zamanı asayişi qorumaq üçün 
olan hakimlərinin arxiv materiallamdan ge- peyğəmbərin göstərişi ilə Mədinədə qal- 
niş istifadə edilmişdir. пи), xüsusilə Bədi döyüşü, Uhud vuruş- 
ƏLİ HEYƏT, Mirzə Əli (1889, Təb- ması (625), Xəndək vuruşması (627) хә 
riz – 27.3.1966, Tehran) — Cənubi Azərb. Xeybərin fəthində (629) şücaət göstərmişdi. 
siyasi xadimi. Cayad Heyətin atası. İlk təh- Ə. peyğəmbərin katibi, vəhy katiblərindən 
silini Təbrizdə almış, 7 il Nəcəfdə (İraq) biri olmuş, Hüdeybiyyə sülhünü (628) də 
oxumuşdur. 1906 ildə /ran inqilabı (1905- yazmışdı, 630 ildə peyğəmbərin müşriklərə 
/l)zamını Təbrizə qayıtmış, inqilabi hə- son xəbərdarlığını (“Bəraət" surəsinin ilk 
тәканда fəallıq: göstərmişdir. İnqilabdan ayələrini) çatdırmaq məqsədilə onun xüsusi 
sonra İstanbula və Qahirəyə səfər etmiş, bir nümayəndəsi kimi Məkkəyə getmiş, bu- 
müddət Əzhər Un-tində (Qahirə) dərs де: nunla da Hicazda bütpərəstliyə son qoyul- 

mişdir. Birinci dünya müharibəsi zamanı muşdu. Peyğəmbərin dəfələrlə kütlə qar- 
İrana qayıdaraq, Təbriz darülmüəllimində şısında Ə.-nin fəzilətini: bəyan etməsi, 
tədrisə başlamışdır. Osmanlılarla birgə qur. demək olar ki, bütün müsəlman mənbələ- 
duğu “İttihadi-islam” cəmiyyətinin İran tə- rində vurğulanır. Peyğəmbər sonuncu Həcc 
rəfindən rəhbəri olmuşdur. 1919 ildə Qacar səfərindən qayıdarkən (632, mart) Ə.-ni 
vəliəhdi Məhəmməd Həsən Mirzə yerli özündən sonra bütün müsəlmanların rəhbə- 
əhalinin müraciəti əsasında onları erməni- ri təyin etmişdi. Lakin peyğəmbərin vəfatı 
lərin təzyiqindən müdafiə etmək məqsədilə günü (632, iyun) Xəzrəc qəbiləsinə mənsub 
Ә.Н.- rəsmi məktubla Naxçıvana göndər- bənu-Saidin toplantı yeri olan Səqifədə 
mişdi Əbu Bəkr (632-634) xəlifə seçildi, ondan 

ƏH, Həmədanın ədliyyə rəisi, Təbrizdə sonra növbəilə Ömər ibn Xəttab (634-644) 
Azərb. ədliyyə rəisi (1935-36), Tehran 

İstinafinda prokuror, Ali Məhkəmədə məş- 
və Osman ihn Əffan (644-656 xəlifə oldu- 
lar. Ә. baş verə biləcək daxili çəkişmələrin 

vərətçi olmuşdur. 1941 ilin avqustunda qarşısını almaq və yenicə formalaşmış 
İngiltərə və SSRİ-nin İrana hərbi müdaxi- islam hökumətini qorumaq məqsədilə haki- 

ləsindən sonra o, Tehranda azərb.-lardan miyyət uğrunda mübarizədən imtina edə- 
ibarət dəstə yaratmışdır. 1943 ildə Müt- rək, siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşdı və ictimai 
təfiqlər tərəfindən tutularaq 2 il müddətinə işlərlə, islam dininin, xüsusilə Quran təf- 
Əraka göndərilmişdir. Həbsdən çıxdıqdan 
sonra 1946 ildə Baş prokuror təyin edil- 
miş, İranın ədliyyə sisteminin inkişafında 
mühüm işlər görmüşdür. 1950-51 illərdə 
ədliyyə naziri olmuşdur. 1953 ilin av- 

Quranın ilk tam tərtibi Ə.-nin adı ilə 
bağlıdır. Peyğəmbərin vəfatından dərhal 
sonra altı ay ərzində ərsəyə gəlmiş və 

surələrin nazilolmaardıcılliğı ilə toplanmış 
bu nüsxə dövrümüzə gəlib çatmamışdır. 
Mənbələrə görə, həmin nüsxənin haşiyə- 
lərində bəzi ayələr haqqında əlavə qeydlər 
və Qurandakı qaranlıq məqamların izahı da 
olmuşdur. Ə.-nin dövlət idarəçiliyindən 
kənarda qaldığı 25 il müddətində başlıca 
xidmətləri arasında abadlıq işləri aparması, 

Mədinə ş. yaxınlığında bağlar salaraq əha- 

qustunda Fars ostanının ostandarı təyin 

olunan Ə.H. bir neçə gün sonra yenicə 

vəfat etmiş Ali Məhkəmə sədrinin yerinə 
keçirilmiş və 1956 ilədək həmin vəzifədə 
çalışmışdır. 
ƏLİ İBN ƏBU TALİB (-Ј:5 5) сә Де), 
Əbül-Həsən əl-Mürtəza, Əbu 
Turab(1539.601, Məkkə -29.1 61, İraq, 
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sirinin təlimi ilə məşğul olmağa başladı. / başladılar, Özünü xəlifəliyə real namizəd 

liyə: 

lərdə məscidlər inşa etdirməsi, 
yardım göstərməsi, qulları 
məsi və s. göstərilir. Hər üç xəlifə 
findən Quran hökmlərinin mükəm 
bilicisi kimi qəbul edilən, düzgün və ə 
lətli qərarları ilə tanınan Ə. həmin dövrdə = 
ən çətin məqamlarda həm rəiyyətin, həm də: 
xəlifələrin əsas müraciət mənbəyi idi, Mə- 
həmməd peyğəmbərin Məkkədən Mədi- 
nəyə hicrət etdiyi ildən hesablanan hicri 
təqviminə də Ömərin dövründə Ə--nin tək- 
lifi ilə keçilmişdir. 

Peyğəmbərin vəfatından sonra mürək- 
kəb ictimai-siyasi vəziyyət meydana gəldi, 
Birinci xəlifə seçimində Ə.-nin iştirakı tə- 
min edilmədi. Fatiməyə atasından miras qa-: 
lan və Hicazın mühüm gəlir mənbələrindən 
biri olan Fədək bağları alınıb dövlətə veril- 
di. Əhli-beytə xümsün (qənimətin beşdə bir 
hissəsi) verilməsinə qadağa qoyuldu. Hələ 
Ömərin dövründə haşimilərin düşməni olan 
əməyilər hakimiyyətdə yer almağa başladı- 
lar, Özü də əməvi olan Osmanın dövründə 
isə xilafətdə onların nüfuzu daha da artdı. 
Osmanın dövründə dövlət idarəçiliyindəki 
nöqsanların artması, əməvilərin nüfuzunun 
genişlənməsi, beyr ül-maldan düzgün isti- 
fadə olunmaması, yerli hakimlərin özbaşı- 
nalığı və s. amillər Misir, Bəsrə və Kufə 
əhalisinin kütləvi etirazlarına səbəb oldu, 
Ə.-nin üsyançılarla hökumət arasında ba- 
lans yaratmaq və ümumi razılıq əldə etmək 
cəhdləri nəticəsiz qaldı. Üsyanlar Osmanın 

gərgin siyasi şəraitdə ümumi razılıq əsasın- 
da Ə, xəlifə seçildi. Bir tərəfdən Ömərin 
özündən sonra xəlifəliyə təklif etdiyi altı 
şəxsdən biri olan Təlhə ibn Übeydullah, di- 
gər tərəfdən Osmanın təyin etdiyi əməvi 
əsilli Şam (Suriya) valisi Müaviyə ibn Əbu 
Süfyan hakimiyyət uğrunda mübarizəyə 

kimi görən Təlhə və Zübeyr ibn Əvvam Ә. 
ilə Peyəti pozaraq, Aişənin dəstəyi ilə qi- 
yam qaldırdılar. Vaxtilə Osmanın əleyhdar- 
larından olmuş Aişə Ə.-yə beyətdən sonra 
özünü Osmanın qisasçısı elan etdi. Bəsrəni 
ələ keçirən qiyamçılar şəhər yaxınlığındakı 
Hüreybə bölgəsində baş vermiş Cəməl уи-- 
ruşmasında (656) (yaxud Nakisin döyüşü) 
hökumət qüvvələrinə məğlub oldular. Aişə 
Mədinəyə göndərilərək, siyasi səhnədən 
uzaqlaşdırıldı. 

Ə. hakimiyyətə keçən kimi Müaviyəni 

ran sancılmasını əmr etdi və qarşı tərəfə: 
Quran əsasında hökm çıxarmaq üçün mün- 
siflər məhkəməsi qurmağı təklif etdi. Ə, 
bunun hiylə olduğunu bildirsə də, ordusun- 
da yaranan çaxnaşmanın qarşısını almaq 
məqsədilə danışıqlara razı oldu. Əmrin hiy- 
ləsi ilə hökm Müaviyənin xeyrinə çıxarıldı. 
Nəticədən narazı qalan bir dəstə (çoxu Tə- 
mim qəbiləsinə mənsub təqr. 4000 nəfər, 
sonradan xaricilər kimi tanınmışlar) Ə.-nin 
ordusundan ayrılıb Nəhrəvana getdi və həm 
Ə.-yə, həm də Müaviyəyə qarşı müba- 
rizəyə başladı. Nəhrəvan vuruşmasında 
(639) (yaxud Mariqin döyüşü) xaricilər 
məğlub oldu. Ə. Kufəyə qayıdıb Müavi- 
yəyə qarşı yeni səfərə hazırlaşdı. Lakin 
661 ilin yanvarında məsciddə namaz 
qılarkən xarici Əbdürrəhman ibn Mülcəm 
tərəfindən başından vurularaq, qətlə ye- 
tirildi. Ə. Kufə yaxınlığında (1 Nəcəf 
ş.)dəfn olundu. Məzarı xaricilərdən qoru- 
maq üçün uzun müddət gizli saxlanmış və 

unudulmuşdu. 788 ildə /arun ər-Rəşid 
tərəfindən təsadüf nəticəsində aşkarlanmış 
və onun göstərişi ilə üzərində ilk məqbərə 
inşa edilmişdir. Hazırda Ә.-п(п məzarı 
üzərində qurulmuş böyük məscid-ziyarət- 
gah kompleksi müsəlmanların başlıca 
müqəddəs məkanlarından biridir. 

Misilsiz döyüşçü, adil hökmdar, saleh 
bəndə, yoxsulların himayədarı, Quran hafi- 
zi, müfəssir, alim, fəqih, natiq və s. kimi ta- 
nınan Ə--nin fenomenal şəxsiyyəti bəzi 

hallarda onun tərcümeyi-halının müxtəlif 
əfsanə və rəvayətlərlə qarışmasına, bəzən 
isə şəxsiyyətinin ilahiləşdirilməsinə səbəb 
olmuşdur. Ə. mənbələrdə vaxtının çoxunu 
Allaha ibadətlə keçirən, asketik həyat sü- 
rən, təvazökar, son dərəcə səxavətli, səbatlı, 

və döyüşkən insan kimi səciyyələndirilir. 
Müxtəlifyönlü mənbələrdə onun ensiklope- 
dik biliyə sahib olması, səmavi kitabları və 
hədisləri izahları ilə birgə əzbər bilməsi, 
müxtəlif sahələrə dair sualları ən qısa za- 

şəxsdir". Ərəb dilinin qrammatikası, 
kalliqrafiya, islam hüququ (fiqhi, təfsir, əsasən, dini və ictimai çərçivədə özlərinin 

ritori- də qəbul etməyən ortodoks şiələr onu, 

merologiya ğ kimi Ə.- imam) kimi tanıyır, peyğəmbərin yeganə 
"inadı çəkilir. İslam ezorerizminin əsasını qanuni varisi hesab edirlər. Şiələr öz hüquq 
təşkil edən “Сәј?” kitabı və eyniadlı elm sistemlərini (fiqhi) Quranla yanaşı, Ə.-nin 
də ona isnad olunur. Ə.-nin islam misti- vasitəsilə peyğəmbərdən, onun özündən və 
sizmi (rasəyvüf) tarixində özünəməxsus ye- davamçıları olan digər on bir imamdan nəql 
ri var, belə ki, əksər təriqətlərin silsiləsi olunan hədislər üzərində qurmuşlar. Həm 
(nəqşbəndiyyə istisna olmaqla) onun adı ilə təsəvvüfdə, həm дә şiəlikdə Ə. mütləq saf- 
bağlıdır, Mistik düşüncə tərzində Ə. mütləq liq mücəssəməsidir (Quranın 33:33 ayəsinə 
işığın təcəssümü, kainatın özü, kişi başlan- əsasən). 
ğcinin kvintessensiyasıdır. Ə. adının hürufi Birsira islam alimləri tərəfindən Ə.-nin 
interpretasiyasına görə insanın üzündə ərəb şərəfinə nazil olduğu qəbul edilən ayələrin 
hərfləri ilə “Əli” yazılmışdır. Mistisizmə, bəzisi təfsir elminə xüsusi adla daxil olmuş- 
eləcə Фә әпәпәу şiəliyə xas “vilayət” (ilahi dür: “Mübahilə” (3:61), “Vilayət” (5:55), 
rəhbərlik) konsepsiyasında mərkəzi nöqtəni “Təbliğ” (5:67), “Təthir” (33:33), "Məvəd- 
təşkil edən Ə. şəxsiyyəti “kamil insan” və dət” ayəsi (42:33) vəs. Ə.-nin silahdaşları 
əzəli ilahi nemətin daşıyıcısı kimi “Mə- arasında Salman Farsi, Üveys Qərəni, 
həmməd nuru" fenomeni ilə eyniləşdirilir. Meysəm Təmmar, Malik Əştər, Miqdad 

Məhəmməd əl-Baqir, xüsusilə Cəfər əs- ibn Əsvəd, Əbuzər əl-Qifari, Məhəmməd 
Sadiq tərəfindən sistemləşdirilmiş bu kon- ibn Əbu Bəkr, Kumeyl ibn Ziyad xüsusilə 
sepsiyaya görə, kainat heç bir vaxt ilahi məşhurdurlar. Ə.-nin seçilmiş çıxışları 

rəhbərsiz qalmır, bu baxımdan Məhəm- (xütbələri), məktubları və qısa ibrətamiz 
mədlə tamamlanan peyğəmbərlik silsiləsi fikirləri Şərif Rəzi (970-1015) tərəfindən 
vilayətlə davam edir, vilayətin başlanğıcı “Nəhcül-bəlağə” (“Bəlağət yolu”) ад: al- 
isə Ə.-dir (bax İmamiyyə, Vilayət). Bunun ünda toplanaraq, şiələrin Qurandan sonra 

başlıca dəlili kimi peyğəmbərin Ə.-ni özün- ikinci ən böyük kitabına çevrilmişdir. 

dən sonra bütün müsəlmanların rəhbəri tə- Onun hikmətli kəlamlarından ibarət digər 
yin etməsi faktı və bir çox Quran ayələri əsər Əbdülvahid ibn Məhəmməd Təmimi 
(xüsusilə 5:55, 5:67) göstərilir. Bu konsep- (12 əsr) tərəfindən toplanmış, 10760 kə- 

siya tarix boyu istər fundamental nəzəri və lami əhatə edən “Qurər ül-hikəm və dürər 
praktik sufi düşüncə sistemlərinin, istərsə ül-kiləm”dir (“Ən yaxşı hikmətlər və ən 
də xalq təsəvvüfünün əsasını təşkil etmiş, parlaq sözlər”). Ə.-nin şeirlər divanı da 
ərəb, fars, hind və Afrika xalqları arasında var (divanın iki əlyazma nüsxəsi AMEA 
geniş vüsət almışdır. Ə.-nin adına bir sıra M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tunda sax- 
qeyri-islami sinkretik dini-mistik cərəyan- hanılır). 
larda da rast gəlinir. Ə. fenomeni türk 4:Ас-Саллиби АМ, Али ибн Абу Та- 
xalqlarının mistik düşüncə sistemində də либ. Һетвертыи правелмын халиф, пер. с араб. E 
özünəməxsus yer almışdır. Ə.-nin istər (Copoxoyuosoğ, M., 2013: Компани Ф. Имам 
silsiləvi, istərsə də mənəvi baxımdan da- Али. М. 1997, Суфизм в ҝӧнтсксте uyeyrasanekoli 
vamçıları olan qızılbaşlar, ələvilər. (bax kyatıypu. М. 1989: Мусанн Heğaxanın СД 
Ələvilik), bəktaşilər (bax Bəkraşilik), əhli- Сост мудрости в высказынанинх имама Али, пер. с. 
həqqlər və b. onun təsiri ilə özlərinin nəzəri перс. Асваров P., Ҝазаны, 2009, Pişvayi M. 
və praktik ənənələrini formalaşdırmışlar. İmanlann tarixi. В. 2011: Bayat F. Türk təsəvvüf 
Ə--in elmi, əxlaqı və qəhrəmanlıqları türk- ədəbiyyatı. B., 2011: Salim F. Milli yaddaş 
dilli təkyə ədəbiyyatının, fars və ərəb şiə sistemində ürfan və təsəvvüf. В. 2010. 
yönümlü dini-mistik poeziyasının başlıca ƏLİ. İBN ƏL-HÜSEYN - bax Əli әз- 

mövzusu olmuşdur. O, Hacı Bəktaş Vəli, Səccad. “ 
İ.Nəsimi, Pir Sultan Abdal, Ş.İ.Xətai, ƏLİ İBN MƏHƏMMƏD İBN ƏBDÜL 
M.Füzuli, Seyid Nigari, Ə.Nəbati, S.Ə.Şir- (? – 9) – 13 əsr Azərb, bədii metal ustası, 
vani kimi bir çox təsəvvüf şairlərinin əsas Şirvanda yaşamışdır. Onun 1206 ildə tunc- 
ilham mənbəyi olmuş, Dirili Qurbani, Aşıq dandüzəltdiyi orifinal formalı nəbati naxış- 
Alı, Aşıq Abbas Tufarqanlı, Aşıq Ələsgər lar, insan və heyvan fiqurları ilə bəzədilmiş 

hədis, eləcə də teologiya, ekzegetika, nu- mütləq dünyəvi və mənəvi rəhbəri (məsum 
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ƏLİ KƏNDİ 

nəfissu qabı (“Şirvan lüləyini” adı ilə tanı- 
пи) hazırda Ermitiida (Sankt-Peterburq) 
saxlanılır. 
ƏLİ KƏNDİ - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Urmiya şəhristanının Ət- 
raf bölgəsinin Nazlı kəndistanında, Urmi- 
yaş,-ndən 17: (ән şm--da yerləşir. 
ƏLİ KƏNDİ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağı şəhristanının Qa- 
raağac bölgəsinin Çaharoymaq kəndista- 
nında, Qaraağac qəs.-ndən 33 (он c.-da 
yerləşir. 
ƏLİ KƏRİM (Əli Paşa oğlu Kərimovun 
təxəllüsü: 18.3.1931, Göyçay — 30.6.1969, 
Bakı: Göyçayda: dəfn olunmuşdur) — 
Azərb, şairi. Azərb. Teatr İn-tunun teatr- 
şünaslıq fakültə- 
sində (1949-51), | 
M.Qorki ad. Ədə- 
biyyat İn-tunda Бә 
(1951–55, Mosk- | 
va) təhsil almışdır. — 
“Azərbaycan” јиг- 

nalı redaksiyasın- 
“ 

da ədəbi işçi, рое- 4 
ziya şöbəsinin mü- ј 
diri olmuşdur. Bə- 
dii yaradıcılığa 1948 ildə “Azərbaycan 
pioneri" qəzetində çap etdirdiyi “Təzə 
müəllim” şeiri ilə başlamışdır. 1957 ildə 

İlk simfoniya” poeması gənclərin və 
tələbələrin 6-ci Ümumdünya festiyalında 
(Moskva) mükafata layiq görülmüşdür 
İki sevgi” (1960), “Həmişə səfərdə” 

( (196) Qızıl qanad” (1965), “Qaytı 
orcunu” (1970), “Uşaqlar və ul- duzli 

(1971), "Səfərdən sonra" (1972 )vəs. şeir 
və poema kitabları nəşr olunmuşdur. Ә.К. 

ı yeni ədəbi düşüncənin məhsulu 
, seçilmiş mövzunu oriğinal 

işlənmətərzi ilə seçilir. “Üçüncütlı” (1959) 
poeması M.Y.Lermontova, “Heykəlin qar- 
daşı” (1966) pocması Sovet İttifaqı Qəh- 
rəmanı C.Əhmədova: həsr: olunmuşdur. 
Pillələr” (1964) romanı, “Ürək güzgüsü" 

pyesi var. Şeirləri başqa xalqların dillərinə 
tərcümə olunmuşdur. 

Əsərləri: İki sevgi. В, 1960: Qızıl qanad. B., 
965: Qaylı ana borcunu. В. 1970: Pillələr (roman), 

B., 1987, Seçilmiş əsərləri. B., 1991: Mavi nəğmənin 
ahilində, B.. 1991: Qaytar ana borcunu, Təbriz, 2008. 

ƏLİ QUŞÇİ (Ali Kuscu), Əli bin Mə- 
həmməd əl-Quşçi (təqr. 1403 - 
16.12.1474, İstanbul)-astronom, Qazızadə 
Rumi və Uluqbəyin tələbəsi, yaxın kömək- 
çisi. Orta Asiyada doğulmuşdur. Atasi, 
Uluqbəyin ov quşlarına baxanların başçısı 
olmuşdur (“Quşçi” ləqəbi buradandır). Әу- 
vəlcə Səmərqənddə, sonra isə İranda təhsil 
almışdır. Uluqbəyin qətlindən sonra Ə.Q. 
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bir müddət Ağqoyunlu hökmdarı Uzun 

Həsənin sarayında yaşamış və: 
larla Osmanlılar arasında sülh danışıqları 
aparmaq üçün Osmanlı hökmdarı II Mə- 
həmməd Fatehin (1451-81) yanına göndə- 
rilmişdir (“Mühəmmədiyyə traktatı”ni ona 
həsr etmişdir). Ə.Q. Səmərqənd rosədxana- 
sında ulduz kataloqunun tərtibi ilə məşğul 
olmuş və “Uluqbəy cədvəlləri" əsərinin ya- 
ranmasına kömək etmişdir. "Astronomiya 
traktatı”, “Hesab traktatı”, “Ayın səfhələri- 

nin aydınlaşması haqqında traktat” və s. 
əsərlərin müəllifidir. “Müsbət” və “mənfi” 
anlayışlarına ilk dəfə onun əsərlərində rast 
gəlinir. 
ƏLİ. MƏHƏMMƏD Cövhər (Mövlanə 

ӘН Məhəmməd Cövhər) (10.12.1878, 
Rampur - 4.1.1931, Qüds) – Hindistan icti- 
mai xadimi, yurnalist. Mövlanə Əli Şövkət 

və Zülfüqar Əlinin qardaşı. Oksford un-tini 
(1898, İngiltərə) bitirmişdir. Qardaşı Əli 
Şövkətlə Hindistan müsəlmanlarının siyasi 
dirçəlişində mühüm rol oynamış "Komrad” 
(ing., həftəlik) və “Həmdərd” (urdu dilin- 
də) qəzetlərini nəşr etmişdir (1912-15). Ə. 

Xilafət hərəkatının təşkilatçılarından (1919), 
eyni zamanda Müsəlman Cəmiyyəti (Dək- 
kə, 1918) və Hindistan Milli Konqresinin 
(Kakinada, 1923) rəhbərlərindən olmuşdur. 

Hindistanın azadlığı uğrunda mübarizədə 
müsəlman və hinduistlərin birliyinin tərəf- 
darı idi, 

ƏLİ MƏHƏMMƏD ŞİRAZİ - bax Sab. 
ƏLİ MUSTAFA, Gelibolulu Mus- 

tafa Əli Əfəndi ibn Əbdül- 

mövla Çələbi (1541, Türkiyə, Ge- 

libolu — 1600, Hicaz, Ciddə) — Osmanlı ta- 

rixçisi, şair və yazıçısı. Mədrəsə təhsili al- 
mışdır. İlk əsəri olan “Mehrü Маһ” (1561: 

“Günəş və Ay”) şahzadə Səlimə (bax // Sə- 

lim) təqdim etmiş və bundan sonra onun di- 
van katibi olmuşdur. Şahzadə Səlimin lələsi 

Hüseyn bəylə aralarında yaranan müna- 
qişədən sonra şahzadənin keçmiş lələsi 
Mustafa paşanın dəvəti ilə divan katibi 

kimi Hələbə, sonra Şama getmiş, Mustafa 
paşanın Yəmən sərdarlığına təyin edilmə- 
sindən sonra onunla birlikdə Misirə köç- 
müşdür. Lakin paşanın vəzifədən azad 
edilməsindən və yazdığı məktublarla bağlı 
təqiblərə məruz qalmasından sonra Manisa 
sancaq bəyi şahzadə Murada (/// Murad) 
sığınmış və onun vasitəçiliyi ilə bağışlanıl- 

mışdı, Burada olarkən daha əvvəl yazdığı 
“Mehrü Vəfa” (1563, “Məhəbbət və vəfa”) 

və “Nadirül-məharib” (“Nadir döyüş”) 

əsərlərini Murada vermiş, onun əmrilə "Ra- 
hətün-nüfus”u (“Canların rahatlığı") geniş- 
ləndirərək türkcəyə çevirmişdir. Daha son- 
ra İstanbula gedərək Sultan Süleymanın 

qəsidələri ilə birlikdə “Zübdetüt təvarix”: 
("Tarixin məğzi”) əsərini ona təqdim etmiş, 
lakin qarşılığında yenə də məmur rütbəsi 
ala bilmədiyindən Bosniyaya dönmüşdür. 
Lələ Mustafa paşa Gürcüstan və Şirvan 
səfərinə sərdar təyin olunandan sonra 

(1578) onun divan katibliyinə başlamış, 
daha sonra Hələbdə xidmət göstərmişdir. 
Misirdə sancaq bəyi olmaq niyyəti ilə: 
İstanbula gələn Ə.M. Gürcüstan və Şirvan 
səfərindən, həmçinin Qars qalasının tikin- 
tisindən danışan “Nüsrətnamə" əsərini və 
“Camiül-bühur”u sultana bağışlamış, lakin 
sonda Hələbdəki xidmətindən də azad 
olunmuşdu (1583). 1585 ildə Ərzurum xə- 
zinə dəftərxanasına, 6 aydan sonra Bağdad 
dəftərxanasına, 1589 ildə Sivas dəftər- 
xanasına təyinat almış, 1592 ildən yeniçəri 

katibi olmuşdur. III Mehmedin hakimiyyəti 
zamanı Amasya sancaq bəyliyi və Rum 
dəftərxanasında, Şam bəylərbəyiliyində, 
son olaraq Ciddə sancaq bəyliyində ça- 
lişmişdır. Ә.М. Gürcüstan səfə- rindən bəhs 
edən “Fürsətnamə” əsərini sərdar Sinan: 
paşanın əmrilə qələmə almışdır. Onun ən 
məşhur və irihəcmli əsəri 1591-99 illərdə 
yazdığı 4 hissədən ibarət “Künhül-əh- 
bar”dır (“Tarixin mahiyyəti”). Kitabda 
kainatın yaradılışı, islamın meydana gəl- 
məsi, türk və Böyük Moğolların tarixləri, 
Osmanlı tarixi əksini tapmışdır. Ә.М.-пип. 

son əsəri Misirin qədim və yeni tarixindən 
bəhs edən “Halatül-Qahirə minəl-adatiz- 
zahirə"dir (1599). 

Ә.М. həmçinin əxlaqi, dini, ədəbi-bədii 
əsərlər (poema, hekayə, qəzəl, mənsur şeir, 
risalə, qəsidə, təzkirə, nəzirə, məsnəvi, tər- 
kibbənd, tərcibənd və 5,), 5 divan (dördü 

türkcə, biri farsca) müəllifidir. Şeirlərini 
“Çeşmə”, “Əli” təxəllüsləri ilə yazmışdır. 
Təsəvvüfə 1 
zatül-lətaif” əsərləri var, 1585-9 ilərdə 
Kərbəla faciəsi ilə bağlı yazdığı şeirlərini 
və Məhərrəm mərsiyyələrini “Sübhatül- 
abdal” (1593) toplusunda cəmləşdirmiş- 
dir. Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”ndən il- 
hamlanaraq “Töhfətül-üşşaq” (“Aşiqlərin 
töhfəsi”) əsərini yazmışdır. Hafizin qəzəl- 
lərinə, Ömər Xəyyamın rübailərinə nəzi- 
rələri var, 
ƏLİ NAZİM (Ələkbər Mahmud oğlu 
Mahmudüzadənin təxəllüsü, 24.11, 
1906, Təbriz — 23.8.1941, Bakı) — Azərb. 

rından ədəbi tənqid sahəsində çalışmışdır. 
20 əsr ədəbiyyatının nəzəri problemlərinə, 
C.Məmmədquluzadə, C.Cabbarlı, S.Rüs- 
təm, Firdövsi, İ.V.Göte, V.V. Mayakovski, 
Nazim Hikmət və b.-nın yaradıcılığına həsr 
olunmuş məqalələrin müəllifidir. 

Əsəril Seçilmiş əsərləri. B., 1979, 
ƏLİ NƏZMİ (Əli Məmmədzadənin tə- 
xəllüsü: 1878, Yelizavetpol, indiki Gəncə 
yaxınlığındakı Sarov Ҝ. – 4.1.1946, Bakı) — 
Azərb. şairi. 20 əsr realist Azərb. ədəbiyya- 
tinin, “Molla Nəs- 
rəddin" ədəbi mək- 
təbinin görkəmli 
nümayəndələrin: 
dən və М.Ә.Ба- 
birin davamçıla- 

idandır, “Kəndə 
ibtida” adlı ilk şei- 
ri 1904 ildə “Şərqi- 
nus” qəzetində dərc 
olunmuşdur. Şeir 

və satiralarında ailə-məişət çərçivəsini aşa- 

raq, yaşadığı dövrün daha aktual problem- 
lərinə, cəmiyyət hadisələrinə, ictimai də- 
yişikliklərə münasibət bildirmiş, müstəm- 
ləkəçiliyə qarşı çıxıb, azadlıq ideyalarını 
təbliğ etmişdir. Yeniliyə düşmən kəsilən 

çahillərin ifşası, gerilik və mürtəce adət- 
lərin satira atəşinə tutulması Ə.N. yara- 

dıcılığında ardıcıl və müntəzəm davam 
etmişdir (“İstibdad”, “Qorxuram”, “Ola- 
caqmı", “Sizə nə”, “Ey füqəra”, “Od tutub 
odlandı vətən” və s.). Azərb, dilinin saflı- 
ğının qorunması üçün mübarizə aparmışdır. 
Şairin İkinci dünya müharibəsi illərində 
yazdığı əsərlərin ("Hitlerin Allahla ittifaqı”, 
“Canavarın allaha etirazı”, “Vətənim” və 
s.) içərisində gen.-m. H.Aslanov haqqında: 
poeması xüsusi yer tutur. N.Gəncəvi, 
ƏiFirdovsi və İ.Krılovdan tərcümələri var, 
ƏLİ PAŞA Mehmed Emin (15.3.1815, 
İstanbul — 7.9.1871, İstanbul) — Osmanlı 
dövlət xadimi. Fransız dilini mükəmməl 
bildiyinə görə Divani-Hümayunun (Sultan 
Şurasının) dəftərxanasına qəbul edilmiş, 
“Əli” təxəllüsü almış (1830), sonradan tər- 

Londonda səfir: 
ləmiş, 1846 ildə yenidən xarici işlər naziri 
ın işdi. 1852-71 illərdə 5 dəfə bö- 

işlər naziri ol- 

ик ааа 
1784 ildə Delvinin sahibi olmuşdu. 1787 
ildə Avstriya-Türkiyə müharibəsi (1787- 
91)zamanı göstərdiyi şücaətə görə Trikala 

muşdu, Ә.Р. Krım müharibəsi: (1853-56) paşası, 1788 ildə Yanina  sancaqbəyi təyin 
zamanı Vyana müşavirəsində iştirak etmiş, edilmişdi. Osmanlı imperiyasının zəifləmə- 
1856 ildə Paris konfransında Türkiyə nü- 
mayəndə heyətinin rəhbəri kimi sülh mü- 
qaviləsini imzalamışdı, Sultan Əbdüləziz 
hakimiyyətə gəldikdən sonra Ə.P. Osmanlı 
İmperiyasının böyük vəziri (1867-71) ol- 

sindən istifadə edərək 1788 ildə hakimiy- 
yətini Albaniya, Qərbi Yunanıstan və Pe- 
loponnes istiqamətində genişləndirmişdi. 
Albaniyanın və Yunanıstanın böyük bir 
hissəsinin faktiki hakimi olan Ə.P.T. və 

müş, 1871 ildə London konfransında türk onun yaratdığı müstəqil dövlət Osmanlı im- 
nümayəndə heyətinə başçılıq etmişdi. Ə. 

birlikdə tarixdə “Xətti-şərif" (“Xətti-hüma- 

mülkiyyət toxunulmazlığı, dini və mil 
rabərlik hüquqlarına, həmçinin hərbi və 
vergi islahatlarının həyata keçirilməsinə 

təminat verən islahatların müəlliflərindən 
biri olmuş, onun qəbul edilməsində və 
həyata keçirilməsində fəallıq göstərmişdi, 
ӘР. “Tənzimat” hərəkatının liderlərindən 
olmaqla yanaşı, ölkədə cərəyan edən kon- 

stitusiya hərəkatının əleyhdarlarından biri 
idi. Ə.P. “Yeni osmanlılar” konstitusiya 
hərəkatına qarşı da qəti mübarizə aparmış, 
onun qəzetini bağlatdırmış, hətta yeni os- 
manliların bəzilərini ölkədən sürgün et- 
dirmişdi. Ölkənin avropalaşmasının tərəf- 

darı olmuşdu. Onun rəhbərliyi ilə Qərb 

nümunəsində genişmiqyaslı inzibati, ma- 
liyyə və məhkəmə islahatları keçirilmiş, 

Qalatasarayda Avropa tipli müasir mək- 
təbin əsası qoyulmuşdu. 
ƏLİ PAŞA TƏPƏDƏLƏNLİ, Yanina- 
lı Əli Paşa (1744, Albaniya, Təpə- 
dələn – 5.2.1822, Yunanıstan, Yanina) - 
Cənubi Albaniya feodalı, Balkan y-a-nın 
bir hissəsinin hakimi. Yerli feodal ailəsində 
doğulmuşdur. 14 yaşı olanda atası qonşu 
tayfanın başçısı ilə torpaq üstündə rəqabət- 
də öldürülmüş, ailəsi siyasi mövqeyini, 
nüfuzunu və varidatının böyük hissəsini 
itirmişdi. Ə.P.T. qisas almaq məqsədilə 

inə qoşulmuş, onun baş- 
çısına çevrilmi: ücaəti ilə Osmanlı im- 
periyasının hakim dairələrinin diqqətini 
cəlb edən Ә.Р.Т. Pəzvənt oğlunun sultana 

periyasının nominal vassalı olmuşdu. Xa- 
İngiltərə və Fransa meyilli siyasət yürüt- rici ölkələr (İngiltərə, Fransa, Rusiya) tə- 
müş, Rusiyaya qarşı əks mövqe tutmuşdur. rəfindən dəstəklənən bu dövlət orduya və 

ӘРР. 1856 ildə həmfikiri Fuad Paşa ilə kiçik donanmaya malik idi. Ə.P.T. Aralıq 

dənizində güclü hakimiyyət qurmaq və 
yun") kimi tanınan, yaşamaq, azadlıq və Albaniyanın dəniz limanına malik olması 

bə- üçün 1 Napolconla ittifaq bağlamış, sultan 
III Səlimin razılığı ilə Yaninada baş kon- 
sulluq təsis etmişdi. 7i/ziz sülhünün (1807) 
imzalanmasından sonra İngiltərə ilə də 
ittifaqa girmişdi. II Mahmud hakimiyyətə 
gəldikdən sonra tabe olmaqdan boyun 
qaçıran Ə.P.T.-yə qarşı 1820 ilin mayında 
sərkərdə Xurşud paşanın başçılığı ilə 

Yaninaya 20 minlik qoşun göndərmişdi. Bu 
zaman Moreyada yunanlar Ә.Р.Т.-уә qarşı 
üsyan qaldırmışlar. Ə.P.T.-nin ordusu ciddi 
müqavimət göstərsə də, türk qoşunu 2 il- 

lik mühasirədən sonra Yaninanı almışdı 
(1822). 3 minlik yunanmənşəli suliotlar kö- 

məyə gəlsə də, o, labüd məğlubiyyətdən xi- 
las ola bilməmişdi. Ә.Р.Л.-п/п yaxınları, o 
cümlədən 3 oğlu onu qoyub qaçmışdılar 
Təslim olmayan Ə.P.T. sarayında öldürül- 
müş, Yaninada Fəthiyyə məscidində dəfn 

olunmuşdur, Ölümündən sonra onun yarat- 
биа dövlət dağılmışdır. 

ӘРТ. Albaniyanın c.-unda qala, Yani- 
nada isə monastır tikdirmişdi. Ə.P.T.-nin 
sarayında alban dili ilə yanaşı, yunan dili 
də geniş istifadə olunurdu. Onun hakimiy- 
yəti dövründə Yanina ş. iri təhsil, mədəni, 
yət, siyasi və iqtisadi mərkəzə çevrilmişdi. 
Yaninada Ə.P.T.-nin heykəli qoyulmuş, 
mavzoleyi və muzeyi fəaliyyət göstərir. 
A.Dümanın “Cinayət bayram edir” əsəri 
onun həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş- 
dur, Ə.P.T. macar Yokainin “Yeniçərinin 
son günləri” (1854) kitabının əsas obrazla- 

qarşı qiyamını yatırmaq tapşırığının öhdə- rından biridir. Əsər 1897 ildə ingilis dilinə 
sindən gəlmişdi. Ə.P.T. Neqropont paşa- tərcümə edilmişdir. Ə.P.T. və Xurşud paşa 
sına Şkoderdəki qiyamın yatırılmasında da İ.Qədərin “Şəm” adlı tarixi romanının əsas 
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ƏLİ RAZİ 

qəhrəminlarıdır. 1.Çeyzin “Şirin qız” ro- 
PT. və onun əleyhinə 

üsyan etmiş əmisi oğlu İsmayılın obrazı 
maninda (1992) 

çanlandırılmışdır. 
ƏLİ RAZİ (Əli Məşədi Yəhya oğlu 
Şamçızadənin təxəllüsü: 1886, Yeli- 

Əd: Казиси A). Художестасинос оформ- 
аеинс азерба(джанскоН рукописно книги ХИ1- 
ХУП ав. M., 1977: Гасанзадс.Дҝ. Зарожденис 

и әволкмин Тебризскон миннаторнов живописи: 

(XIV-XVİ sexa). В., 2016. 

ƏLİ SUAVİ (Ali Suavi) (8.11.1839, İs- 

zayetpol, indiki Gəncə -7.1.1938) – Azərb. fanbul - 20:51878, İstnbul) = türk ictimai 

şairi, Yaradıcılığı Kl 
lərlə başlamışdır. 
lələrim?, = 

“Molla: 
güclü təsir göstərmiş, 

bal”, "Yeni həqiq: 
və s, qəzetlərdə “Dabanı çatdax xalı 
"Heyvərə", “Xanbacı”, * 

şeirlərində (“Dabanı çat 

qadın hüquqsuzluğuna 
mata, mürtəcc adət-ənənələrə və geriliyə 
qarşı mübarizə mövzuları başlıca yer tutur. 
Romantik şeirlərində xalqın milli 
ideyalarını tərənnüm etmişdir. “Yaman qar- 
daş", “İslam qirsətxanası” (hər ikisi 1908 
ildə çap olunmuşdur: heç biri: tamaşaya 
qoyulmamışdır) pyesləri, felyetonları, pub- 
lisistik məqalələri var. 

həbs et 
mişdir. Sonralar bəraət verilmişdir. 

Əsərləri: Seçilmiş əsərləri, B., 1936: Nalələ- 
m, fəğanlarım (toplayıb tərtib edəni, müqəddimə və: 

ərin müəllifi İ. Ağayev). В. 1992. 
ƏLİ RZA ABBASİ TƏBRİZİ (?-?) – 16 

17 əsrin əvvəllərində yaşamış 
Azərb, xəttatı, şair, miniatür və ormament 

rəssamı, Nəstəliq, nəsx, süls xətt növlərinin 
mahir ustalarından sayılmışdır. Təbrizdə, 

əsrin sonu 

sonralar isə Qəzvin və İsfahan 
1 аһ Abbasın hakimiyyəti (158 1629) 
dövründə İsfahanda saray kitabxanasını 

başçılıq etmişdir. 1 Şah Abbasın şərəfinə 
ona Abbasi fəxri adı verilmişdir. Ə.-nin ya- 
radıcılığına qrafiklik, çox da böyük olma- 
yan vərəqdə formanın incə təfsilatı, rəng 

uyarlığı xarakterikdir. 0, Caminin “Şühbə- 
tül-əbrar" əsərini işləyərkən özünü həm 
xəttat, həm də miniatürçü və omamentçi 
rəssam olaraq təsdiq etmişdir (1613-14), 
Ə. bir sıra memarlıq abidələrindəki kitabə- 
lərin müəllifidir (Qəzvindəki Cümə məsci- 

di və Ali Qapı sarayının qapıüstü yazıları: 
İsfahanda Şah məscidinin qanısı üstündəki 
və Şeyx Lütfüllah məscidinin qapısındakı 
və günbəzi daxilindəki kitabələr) 

iküslubda lirik şeir- 
işa və məhəbbət”, “Na- 

larım" (hər üçü 1908) 
ları nəşr olunmuşdur. Yaradıcılığına 

rəddin" yumalı və M.Ə.Sabir 
“mollanəsrəddinçi” 
"Molla Nəsrəddin”, 

, “Tuti” iumallarında 

ар Dü- 
dük” və s. imzalarla çap etdirdiyi satirik 

xala və hey- 
vərə” kitabı, 1912) ictimai bərabərsizliyə, 

halət və mövhu- 

ovet dövründə 
Yeni Gəncə" qəzetinin redaktoru, Azərb. 

YB Gəncə filinlinin məsul katibi (1935-37) 
olmuşdur. 1937 ildə əsassız ittihamlarla 

miş, 1938 ildə Bakıda güllələn- 

yaşamış, 

və siyasi xadimi, iumalist, "Yeni osmanlı: 

lar" cəmiyyətinin baniləri və rəhbərlərin- 
dən biri. Kağız tacirinin oğludur. İlk təh- 
silini Rüşdiyyə məktəbində almış, ərəb, 
fars, ingilis və fransız dillərini öyrən- 
mişdir. İstanbulda hərbi idarədə katib, 
Bursa rüşdiyyə məktəbində müəllim 
(1856), Simavda rüşdiyyə və mədrəsədə: 
müəllim və katib (1858), Məktəbi-Sultani- 
də (Qalatasaray liseyi) müdir (1877) işlə- 
mişdir. “Müxbir” (İstanbul) qəzetindəki 
məqalələrində hökumət əleyhinə çıxdığına 
görə Kastamonuya sürgün olunmuş (1867), 
iki aydan sonra Avropaya qaçmışdır. Mü- 
hacirət zamanında “Müxbir” (1867, Lon- 

don), "Hürriyyət” (1868, London), daş- 

basma üsulu ilə “Ülum” (1869-70, Paris, 
1870-71, Lion) qəzetlərini buraxmışdır. 
Fəlsəfə, filologiya, tarix, coğrafiya, ədə- 
biy sət, sosiologiya, iqtisadiyyat və 

dini məsələlərlə məşğul olan Ə.S. “Qamus 
ul-ülum və-l-maarif” (“Elmlər və biliklər 

lügəti”) Qərb üslublu ilk türk ensiklope- 
diyasını tərtib etmişdir. Ə.S. Osmanlı döv- 

lətinin parlament sistemi əsasında idarə: 

olunması fikrini irəli sürmüşdü. Türk dilinə 
"Lisani-Osmani” deyilməsinin əleyhinə çı- 
xaraq dilin sadələşdirilməsini, latın əlifba- 

sına keçməyi, həmçinin elmi terminlərin 
latıncadan alınmasını təklif etmişdir. Ə.S. 

dinin dövlətdən ayrılması, dini islahatların 

keçirilməsi, xütbələrin hər millətin öz di- 
lində oxunması ideyalarını dəstəkləmişdir. 
1876 ildə İstanbula qayıtmasına icazə 

verilmiş, II Əbdülhəmid tərəfindən ləğv 

olunan 1876 il konstitusiyasını bərpa etmək 

məqsədilə 1877 ildə gizli silahlı üsyan 
hazırlamışdı. Ə.S.-nin başçılığı ilə 250 
nəfərlik üsyançı dəstə 1878 il mayın 20-də 
sultan İl Əbdülhəmidi taxtdan salmağa 

cəhd göstərmişdir. Üsyan baş tutmamış, 
Ə.S, başından vurularaq öldürülmüşdür. 14: 

kitabı və 4 tərcümə əsəri var, 
ƏLİ TƏBRİZİ Hacı Əhməd oğlu (2-2) - 
15 əsrdə yaşamış Azərb. xatəmkarı. Əsa- 
sən, bədii oyma ilə məşğul olmuşdur. Tür- 
kiyənin Bursa ş.-ndəki məşhur Yaşıl ca- 
menin (1424) nəfis oyma omamentlərlə 
bəzədilmiş giriş qapısını Ə.T. hazırlamış- 
dir. 

ƏLİ TUDƏ (Əli Qulu oğlu Cavadzadənin 
təxəllüsü, 31.1.1924, Bakı — 26.2.1996, 

Bakı) — Azərb, şairi. Azərb. SSR əməkdar 

incəsənət xadimi (1987). “Vətən nəğməsi": 
adlı ilk şeirini 1937 ildə "Yeni yol" qə. 
zetində “Heydər Rzazadə” imzası ilə dərç 
etdirmişdir. 1938 ildə ailəsi ilə Cənubi: 
Azərbaycana — Ərdəbilin Çanaxbulq k.-nə 
köçmüş, bir müddət sonra Ərdəbildə, Milli 
hökumət qurulduqdan (1946) sonra Təb-: 
rizdə yaşamışdır. Ə.T. 1940 ildə Cənubi 
Azərbaycanda başlanan azadlıq hərəkatına 
qoşulmuşdur. Şeirləri 1944-46 illərdə Ər- 
dəbildə çıxan “Cövdət”, "Ziddi-faşist",. 
Təbrizdə çıxan “Vətən yolunda,” “Azər- 
baycan" qəzetlərində, “Şəfəq”, “Azərbay-- 
can” məcmuələrində, almanaxlarda dərc 
olunmuşdur. Milli hö- kumətin süqutundan: 
(12.12.1946) sonra Bakıya mühacirət et- 
miş, 1952 ildə Azərb. Dövlət Un-tinin 
filologiya fakültəsini bitirmişdir. İlk kitabı 
("Cənub nəğmələri”) 1950 ildə Bakıda çap- 
dan çıxmışdır, Yaradıcılığının əsas möv- 

zusu vətənpərvərlik, milli azadlıq və is- 
tiqlaliyyət uğrunda mübarizə olan Ə.T. 
“Vətən sevgisi” (1951), “Arazın o tayında” 

(1954), “Qartal” (1958), “Buludlar” (1964), 
“Yanıqlı tütək”(1966), “Sevinc"(1973), 
"Ömrün illəri” (1976), “Mühacir qeyrəti” 
(1998), “Mənim səsim” (2002), “Yarımçıq: 
dastan” (2004) və s. şeir və poema kitab- 
larının müəllifidir. Əsərləri bir çox dilə: 

tərcümə edilmişdir. Şair bir sıra rus, fars, 
gürcü, türkmən, qırğız şairlərinin şeirlərini 
Azərbaycan dilinə çevirmişdir. 
ƏLİABAD - Azərb. Resp. Biləsuvar r-nun- 
da kənd. Əliabad ə.d.-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 7 Јән ş.-də, Muğan düzündə- 
dir. Əh. 1323 (2015): əkinçilik və heyvan- 
darlıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, uşaq 
bağçası, tibb məntəqəsi var. 
ƏLİABAD - Azərb. Resp. Cəlilabad r-nu- 
nun Sərhədabad ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 

zindən 6 km şm.-q.-də, Burovar silsiləsinin 
ətəyindədir. Əh. 853 (2015): əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Ümumi orta 
məktəb var, 
ƏLİABAD - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Xalxal şəhristanının Səncid bölgəsi- 
nin Givi kəndistanında, Səncid qəs.-ndən 
5 kmc--da yerləşir. 
ƏLİABAD – İranın Ərdəbil. ostanında 
kənd. Meşkin şəhristanının Mərkəzi bölgə- 
sinin Şərqi Meşkin kəndistanında, Meşkin- 

şəhrdən 21 kn ş.-də yerləşir. 
ƏLİABAD - İranın Qərbi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Xoy şəhristanının Qara Zi- 
yəddin bölgəsinin Çaypara kəndistanında, 
Qara Ziyəddin qəs.-ndən 8 km c.-q.-də yer- 
ləşir, 

ƏLİABAD - İranın Qərbi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Maku şəhristanının Ətraf 
bölgəsinin Avacıq kəndistanında, bölgə 

ƏLİAYAQLILAR —Г––—  — =—. “HUR 

mərkəzindən 30 km şm.-q--də yerləşir. 
ƏLİABAD - İranın Qərbi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Urmiya şəhristanının Ətraf: 
bölgəsinin: kəndistanında, Ür- 
miya ş--ndən 16 km c.-ş.-də yerləşir. 
ƏLİABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağa şəhristanının Мәг- 
kəzi bölgəsinin Qavdul kəndistanında, Ma- 
rağı ş.-ndən 27 kn с.- ş.-də yerləşir. 
ƏLİABAD - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd, Əhər şəhristanının Mərkəzi 
bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Əhər ş.-n- 
dən 27 /n q.-də yerləşir. 
ƏLİABAD - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tininda kənd, Təbriz şəhristanının Bostan- 
abad bölgəsinin Abbasi kəndistanında, 
Bostanabad qəs.-ndən 13 km с.-ӱ-- də yer- 
ləşir. 
ƏLİABAD - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Mahnişan böl- 

gəsinin Qənibəyli kəndistanında, Mahnişan 
qəs.-ndən 20 km şm.-ş.-də yerləşir. 
ƏLİABAD - İrəvan xanlığında Vedibasar 
mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 
ildən Ararat r-nu) aran hissəsində, azərb.- 
ların yaşadığı kənd. 1826-28 illər Rusiya- 

İran müharibəsi zamanı dağıdılmış, əhalisi 
qaçqın düşmüşdür. Sonralar geri dönən 
əhali yenidən burada məskunlaşmış, lakin 

1918-20 illərdə kənd erməni daşnakları 

tərəfindən tamamilə dağıdılmışdır. 
ƏLİABAD - Azərb. Resp, Lerik r-nunda 
kənd. Əliabad ə.d.-nin (Əliabad, Camaşəir, 

Gürdəsər, Soru k--ləri daxildir) mərkəzi, 
R-n mərkəzindən 8 km şm.-da, Alaşa ça- 

yının (Lənkəran çayının qolu) sahilindədir. 
Əh, 420 (2015): heyvandarlıq və qismən 
əkinçiliklə məşğuldur. İbtidai məktəb, 
klub, poçt, xəstəxana, ATS var. Kənd 
ərazisində 14-18 əsrlərə aid yaşayış yeri 
mövcuddur. 
ƏLİABAD - Naxçıvan Şəhər İcra Haki- 
miyyəti tabeliyində qəs. Eyniadlı ə.d.-nin 
mərkəzi, R-n mərkəzindən 11 km şm.-q.- 
də, Naxçıvan-Şərur avtomobil yolunun 
kənarında, düzənlikdədir. Əh. 2304 (2005), 
tərəvəzçilik, taxılçılıq və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Tam orta məktəb, musiqi mək- 
təbi, kitabxana, klub, poçt şöbəsi, feldşer- 
mama məntəqəsi, uşaq bağçası var. Qəsə- 
bənin mərkəzində “Şəhidlər” abidə kom- 
pleksi yaradılmışdır. 
ƏLİABAD - Azərb. Resp: Saatlı r-nunda 
kənd. Əliabad ə.d--nin mərkəzi, R-n mər- 
kəzindən 12 kn e.-ş.-də, Muğan düzündə- 
dir. Əh. 1627 (2015): əkinçilik və heyvan- 
darlıqla məşğuldur. Ümumi orta məktəb, 
kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
ƏLİABAD – Azərb, Resp. Zaqatala r-nun- 
da qəsəbə. Əliabad ə.d.-nin mərkəzi. R-n 

mərkəzindən 16 in e--da, Qanıx-Əyriçay ğidilmiş, yalnız 1987-93 illərdə yerli əhali 
çökəkliyindədir. "Əh. 10862 (2015): əkinçi- tərəfindən yenidən bərpa edilmişdir. Ziya- 
Tik, tərəvəzçilik və heyvandarlıqla məşğul- rətgah hazırda qədəmgalı üzərindəki dai- 
dür, 4 tam orta məktəb, 3 uşaq bağçası, 2 rəvi planlı günbəzli tikilidən, məsciddən və 
kitabxana, 3 klub, mədəniyyəteevi, xəstəxa- içərisində mədrəsə, kitabxana, mərasim zalı 
na, mədrəsə, yanğınsöndürmə məntəqəsi, olan ikimərtəbəli binadan ibarətdir. 
melioservis idarəsi, ATS, baytarlıq məntə: ƏLİAYAQLI, Madaqaskar əli- 
qəsi, 2 poçt, 2.un dəyirmanı, 2 findiqtəmiz- ayaqlısı, aye-ay c (Daubentonia ma- 
ləmə sexi və dülgərlik sexləri fəaliyyət daqascariensis) — yarımmeymunlar yarım- 
göstərir, Memarlıq abidələrindən 17 əsrə dəstəsindən məməli heyvan, iyaqlılar 
aid məscid, minarə var. Böyük Vətən mü- fəsiləsinin yeganə növü. Bədəninin uz. 40 
haribəsində (1941-45) həlak olmuş həm- sm, quyruğunun isə 60 s-dir. Başı böyük, 
yerlilərin şərəfinə abidə qoyulmuşdur. üzü qısa, qulaqları iri, dərilidir (qalındır). 
ƏLİABADTƏPƏ - İranın c.-q-ində, Mu- Quyruğu yumşaq tüklüdür. Yununun rəngi 
sian ş, yaxınlığında Tunc dövrünə (e.ə. 4-cü tünd qəhvəyidən qaraya qədər olur. 
minilliyin sonu - e.ə, 3-cü minilliyin əv- Arxa ətrafları ön ətraflardan uzundur. 
vəli) aid yaşayış yeri. 20 əsrin əvvəllərində Bütün barmaqları dıraqlıdır, yalnız pən- 
fransiz arxeoloyi ekspedisiyası tərəfindən cəsindəki iri baş barmağı yastıdımaqlıdır. 
tədqiq edilmişdir. Ə.-də nekropol tapıl- Əlindəki orta barmağı çox nazik və uzun- 
mişdir, düzbucaqlı çalalarda sallıma qə- dür (Ə. ağac qabığı yarıqlarından vəs. yer- 
birlər və çiy kərpicdən hörülmüş məzar- lərdən cücüləri bu barmaq vasitəsilə çı- 
liqlar xüsusi maraq doğurur. Cüt və tək xarır). 18 dişi var, iri qabaq dişləri daim bö- 
dəfn yerləri aşkar edilmişdir. Sallama qə- yüyür, Madaqaskar a.-nın ş.-indəki yağışlı 
birlərdə dəfn olunanların həsirə bükülmüş meşələrin cəngəlliklərində yaşayır. Gecə 
sümüklərinə rast gəlinmişdir. Bəzi qəbirlər həyat tərzi keçirir. Cüt-cüt və ya tək ya- 
zəngin avadanlığı (boyalı, o cümlədən qarı şayır. Manqo ağacının, kokos palmasının 
və qırmızı naxışlı keramika, kirəcdən və meyvələri, bambuk, şəkər qamışının özəyi, 
daşdan qablar, dəndaşı, mis əşyalar, saplaq- ağac böcəkləri və sürfələri ilə qidalanır. 
İr nizə ucluqları, tunc silahlar, saplama də- Koğuşlarda və ya yuvalarda yatırlar. Sayı 
liyi olan baltalar, üzüklər, bəzəklər, laci- çox azdır. 
vərd başlıqlı sancaqlar, silindrik möhürlər ƏLİAYAQLILAR (Daubentoniidac) 
və s.) ilə seçilir. Qəbirlər quruluşuna görə Madaqaskar əliayaqlısı, yaxud аус-аус 
Ürsərdabalarını xatırladır. Ə. maddi mədə- (Daubentonia madagascariensis) adlı ye- 

niyyəti Suz mədəniyyətinə və Türkmə- ganə növü olan yarımmeymunlar fəsiləsi 
nistanın c.-unda Tunc dövrünə aid arxeololi Avropanın və Şimali Amerikanın Paleosen 

mədəniyyətə yaxındır. və Fosen qazıntılarından məlum olan Ple- 
ƏLİAĞALI - Azərb. Resp. Ağdam r-nu- siadapidac yarımmeymunlar fəsiləsinin 
nun Əlimədətli ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- qazıntılarına oxşardır. Xarici görünüşünə 

zindən 16 km şm.-q.-də, Xaçın çayının görə primatlara bənzəmir (əvvəllər onlar 
sahilində, Qarabağ silsiləsinin şm.-ş. ətə- gəmiricilərə aid edilirdi, yalnız 1860 ildə 
yindədir. Əh. 2209 (2015): işğaldan (1993, lemurların ümumi kökündən ayrılmış bir 
iyun) əvvəl taxılçılıq, heyvandarlıq, üzüm- qol olduğu müəyyənləşdirildi). Bədəninin 
çülük və bağçılıqla məşğul olmuşdur. Orta uz. təqr. 40 sm, yumşaq tüklü quyruğu 60 
məktəb, uşaq bağçası, mədəniyyət evi, tibb sm-dir. Tük örtüyü eod, qara, yaxud qonur 
məntəqəsi var idi.. rəngdədir. Başı böyük, iri qulaqları dəri- 

ƏLİAYAĞI ZİYARƏTGAHI, Qədəm- 
gah - Bakı ş. Xəzər r-nunun Buzovna 
qəs.-ndə ziyarətgah. Dəniz sahilindən 500 
maralı, qəs.-nin ş.-ində yerləşir. Rəvayətə 

görə, Əli ibn Əbu Talib bir dəstə süvarilə 
orada olmuş, bir ayağını üzəngidə saxlayıb 
atdan enmiş, bu zaman qayanın üstündə 
onun bir ayağının izi qalmışdır. İlk dəfə 
Şeyx Kərbəlayı Əliyar adlı şəxs burada 
qədəmgah (ayaq izi) içəridə qalmaqla məs- 
cid və karvansara inşa etdirmişdir. Ziya- 
rətgah 1861 ildə Qafqaz. canişinliyində 
12647 siyahı nömrəsilə qeydə alınmışdır. 
1930-cu illərdə ziyarətgah ərazisində, qə- 
dəmgah istisna olmaqla, bütün tikililər da- 

Madaqaskar əllayaqlısı 
(Daubentonia madagatcaricnsisi 



ƏLİBABA PİRİ 

lidir. Dişlər 18, yaxud 20ədəd olub, kəsici Mərkəzi bölgəsinin Ətraf: kəndistanında, 
dişlər iri, əyilmiş, gəmiricilərdə olduğu Əhərş.-ndən 35 әт q.-də yerləşir. 
kimi daim böyüyəndir. Əllərində baş bar. ƏLİBƏYQIŞLAQ – Azərb. Resp. Quba 
maq qalan barmaqlara uyğun deyildir. Baş r-nunun Vladimirovka a.d.-ndə kənd. R-n 
barmaqların dırnaqları yastı, o birilərinki mərkəzindən 11 km şm--da, Bakı-Rostov 
caynıqşəkillidir. Əlin orta barmağı nazik avtomobil yolundan 2 ән агаһ, Quruçayın 
və uzundur, heyvan bu barmaqla ağac qa- sahilində, Qusar maili düzənliyindədir. Әһ. 
bığı çatlarındakı cücüləri çıxarır. Cənubi- 1091 (2015): əkinçilik, meyvəçilik və hey- 
Şərqi Madaqaskarın sahilboyu meşələrində vandarlıqla məşğuldur, Tam orta məktəb, 
rast gəlinir. Bambuk cəngəlliklərində, ya- klub, kitabxana, tibb məntəqəsi, məscid 
хиф six (qalın) manqr meşələrində tək-tək, var, 
ya da yaşayır. Budaqlar üzərin. ƏLİBƏYLƏR - İranın Şərqi Azərbaycan 
də sıçramaqla, tullanmaqla hərəkət edir. ostanında kənd. Marağa şəhiristanının Qa- 
Adətən, sakitdir. Cücülərdən başqa, eh- raağac bölgəsinin Çaharoymaq kəndista- 
timala görə quş yumurtaları, həmçinin nında, Qaraağac qəs.-ndən 30 km c.-da 
bitkilərlə (manqo meyvələri, bambuk və yerləşir. 
şəkər qamışının cavan zoğlarının özəyi ilə) ƏLİBƏYLİ Ənvər Əliverdi oğlu (1.4. 
qidalanır. Məhvolma həddinə yaxındırlar, 1916, Bakı - 7.5.1968, Bakı) = Azərb. şai- 
səbəbi təbii yaşayış yerlərinin yox olması- ri. Azərb. Dövlət Un-tinin fəhlə fakültəsin- 
dir. 1867 ildə N be a,-dakı Ап- də (1934-37) təhsil almışdır. Böyük Vətən 

tüngila buxtasında Ə, üçün rezervat (qoruq) müharibəsində (1941-45), əsasən, azərb.- 
yaradılmışdır. BTMİ-nın "Qırmızı kitab”ı- lardan ibarət olan 416-cı Taqanroq divizi- 
na daxil edilmişdir. yasının tərkibində döyüş yolu keçmişdir. 
ƏLİBABA PİRİ - Bakının Türkan qəs.-n- 1947 ldə ilk şeirlər kitabı “Qaranquş” nəşr 
də köhnə qəbiristanlıqda pir. İki otaqdan olunmuşdur, "Dalğalar arasında" (1954), 
ibarət olmuşdur. Hazırda əvvəlki görkə- “Elə xoşbəxtəm ki” (1964), “Nəğmələr” 
mində qalmamışdır. Otaqların ümumi sa- (1968) və s. şeir və poema kitablarının, 
həsi 31:m3-ə yaxındır. Sol tərəfdəki otaqda “Əbədiyyət” (1964) novella-pyesinin müəl- 
iki cərgə daşla tikilmiş kitabəsiz qəbir var. lifidir. “Ədəbiyyat qəzeti”nin redaktoru 
Baş fasadda inşaat kitabəsi əvəzinə, giriş (1948-52), Azərb. SSR Dövlət Radio və: 
qapısından sağda içəridəki qəbirlərdən gə- Televiziya Verilişləri Komitəsinin sədri 
tirildiyi ehtimal edilən başdaşı hörülmüş- (1964-68) işləmişdir. Bəzi əsərləri başqa 

dür, Başdaşında “xoşbəxt şəhid” kimi sə- xalqların dillərinə tərcümə edilmişdir. 
eiyyələndirilən şəxsin adı və tarix pozul- Azərb. SSR Ali Sovetinin (7-ci çağırış) 
muşdur. Ehtimal ki, dəfn olunan şəxs su. deputatı olmuşdur. 
filiklə bağlı olmuş və 13 əsrdə fəaliyyət Əsərləri: За островом Артема. Стихи, B,, 
göstərmişdir, 1958, iş əsərləri. B., 1975: 

ам ƏLİBƏYLİ Həsən Cahangir oğlu (1935, 
1 Biləsuvar r-nu -28.11.2018, Bakı) – Azərb. 

trixçisi, tarix e.d. (1989), prof: (2010). 
Azərb Dövlət Un-tini bitirmişdir (1958) 
Əfqanıstanda fars dili mütərcimi, Əfqa- 
тап üzrə ekspert (1959-63), Azərb. SSR. 
ЕА Şərqşünaslıq İn-tunda elmi işçi, baş 
elmi işçi, şöbə müdiri (1967-92), Azərb. 
Resp.-nın İran İslam Resp--ındakı səfir- 
liyində müşavir, müvəqqəti işlər vəkili 
(1992-95) vəzifələrində çalışmışdır. 1996 
ildən pedaqoyi fəaliyyət göstərmiş, Azər- 
baycan Un-tində kafedra müdiri, Diplo- 
matiya kollecində kafedra müdiri, prorektor 
olmuş, BDU-da dərs demişdir. 2003 ildən 
AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İn-tunda 
şöbə müdiri işləmiş, 2016 ildən A.A.Ba- 
kixanov ад. Tarix: İn-tunda beynəlxalq 
münasibətlər tarixi şöbəsinə rəhbərlik et- 
mişdir. 100-dən çox elmi əsərin, o cüm- 
lədən bir neçə monoqrafiya və kitabın 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. 

ədixanım Nemət Azərbaycanda 
риәсву 1 
ƏLİBABALILAR – Azərb. tayfalarından 
biri. Əsasən, Cənubi Azərbaycanda (Sava- 
lan d-nin e.-ş, ətəklərində) - Ərdəbil ətra- 

a, Meşkində, Xalxalda, Biləsuvarda, 
su çayı vadisində, qismən 

də Qəzvində, Muğanda yaşayırlar, Şimali 
Azərbi-nin c.-da köçəri həyat tərzi keçirən, 
lakin tədricən oturaq həyata (əsasən 19 as- 
rin sonundan) keçən qədim şahsevənlər et- 
noqrafik qrupuna daxil olan türkmənşəli 

tayfalardan biridir. Maldarlıq, toxuculuq 
(şal, cecim, xalça, palaz, keçə, yun corab 
və s,), qismən də əkinçiliklə məşğuldurlar 
(bax həmçinin Şa/iseyənlər). 
ƏLİBƏY KƏNDİ-- İranın Şərqi Azərbay- 
çan ostanında kənd. Marağa şəhristanının 

iğac bölgəsinin Çaharoymaq kəndista- 

araağac qas.-ndən 12 İnn şm--q.-də nını 
ir. 

İBƏY KƏNDİ - İranın Şərqi Azərbay- 
can ostanında kənd. Əhər şəhristanının 
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adlı ilk kitabı 1955 ildə çap edilmi. 
“Yaz konserti” (1960), “İşləməyən diş- 
ləməz” (1961), “Ulduzların nəğməsi”: 
(1966), "Kamaval" (1968), “Noğul” (1970), 
"Məni günəşə at” (1974), “Mərcanqulu: 
əfsanəsi" (1989), "Qaçqın balalar” (1994) 
və s, şeir və poema kitablarında huma- 
nizm, insanların yüksək mənəvi keyfiy- 
yətləri tərənnüm olunur, vətənə məhəbbət, 
insan əməyinə ehtiram, böyüklərə hörmət: 
kimi duyğular aşılanır, “Cunquş”, *Ооу- 

(1957), “Aycan” və “Dur- 
nalar: lələk salır” (1977) pyesləri var, 
Əsərləri başqa xalqların dillərinə tərcümə 
edilmişdir. 
ƏLİBƏYLİ Rafiq Mövsüm oğlu (d.29. 
6.1942, Ağdam) — Azərb. kimyaçısı, kimya 
e.d. (1984), prof. (1990). Azərb. Neft və 
Kimya İn-tunu (indiki ADNSU) bitirmişdir 
(1964), Ümumittifaq Elmi Tədqiqat 
Olefinlər İn-tunda böyük elmi işçi, sektor 
rəhbəri (1976-81), laboratoriya müdiri 
(1981-99), eyni zamanda elmi işlər üzrə 
direktor müavini (1990-91) vəzifələrində 
çalışmışdır, 1992 ildən Türkiyə Resp.-nda: 
işləyir. Tədqiqatları pirolizin maye məhsul. 
larından və digər aromatik əsaslı texniki: 
xammallardan yüksək təmizlikli aromatik 
karbohidrogenlərin alınmasına həsr edil- 
mişdir. 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
var, 
ƏLİBƏYLİ Şəfəq Ənvər qızı (d.4.7.1949, 
Bakı) – Azərb. ədəbiyyatşünası. Filologiya 
ed, (2009). Ə.ƏlƏlibəylinin qızıdır. Azərb, 
Dövlət Un-tini bitirmişdir (1971). Əfqanıs- 
tanin Kabil Politexnik İn-tunda i 
(1971-73), AMEA-nın Z.Bünyadov ad, 
Şərqşünaslıq İn-tunda aparıcı elmi işçi 
(1973-2004 ) vəzifəsində işləmişdir. 2004 
İldən AMEA-nın N.Gəncəvi ad. Milli 
Azərb, Ədəbiyyatı Muzeyində beynəlxalq 
əlaqələr və komparavistika şöbəsinin mü- 
diridir. Elmi tədqiqatları, əsasən, üslubiyyat 
pröblemlərinə, leksikologiya və leksiko- 
drafiyanın inkişafı məsələlərinə həsr olun- 
muşdur, 130-dan çox elmi əsərin, o cüm- 
lədən 3 kitab, mgnoqrafiya və “Еагзса- 
rusça-azərbaycanca müxtəsər lüğət"in 
02012) müəllifidir. 

Əsərləri: Антонимы в персидском musi 

sinin Nazlı kəndistanında, bölgə mər-: bölgəsinin 
kəzindən 21 km şm.-da yerləşir. 
ƏLİBƏYLİ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağa şəhristanının Mi- 
yandab bölgəsinin Mərhəmətabad kəndista-. 
nında, Miyandab qəs.-ndən 15 km şm.-q.- 
də yerləşir. 
ƏLİBƏYLİ – İranın Şərqi Azərbaycan os- 
хапизда kənd. Təbriz şəhristanının Şəbüstər 
bölgəsinin Şərəfxana kəndistanında, Şə- 
büstər qəs.-ndən 16 /m q.-də yerləşir, 
ƏLİBƏYLİ - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Miyanə şəhristanının Türk 
bölgəsinin Kəndovan kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 16 /vn şm.-ş.-də yerləşir. 
ƏLİBƏYLİ – Azərb. Resp. Qax r-nunda 
kənd. Əlibəyli ə.d.-nin (Əlibəyli, İbaxlı, İn- 
giloy Kötüklü k.-ləri daxildir) mərkəzi, 
R-n mərkəzindən 10 (ун e.-q.-də, Kürmük 
çayının sahilində, Qanıx-Əyriçay çökəkli- 
yindədir. Əh. 1829 (2015), əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, uşaq bağçası, mədəniyyət evi, dram 
teatrı, klub, kitabxana, xəstəxana fəaliyyət- 
dədir. Memarlıq abidələrindən 18 əsrə aid 
Gumrux kilsəsi və məscid var. Böyük Və- 
tən müharibəsində (1941-45) həlak olmuş 
həmyerlilərin şərəfinə abidə qoyulmuşdur. 
ƏLİBƏYLİ – Azərb. Resp. Tovuz r-nunda 
kənd, Əlibəyli ə.d.-nin (Əlibəyli, Mülkülü 
k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 
12. km с4--Фә, Tovuz çayının sahilində, 
dağ ətəyindədir. Əh. 2833 (2015): heyvan- 
darlıq və əkinçiliklə məşğuldur. Tam orta: 
məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, ki-. 

biristanlıq, 16 əsrdə inşa edilmiş Koroğlu 
qalası mövcuddur. 
ƏLİBƏYLİ - Azərb. Resp. Zərdab r-nun- 
dü kənd. Əlibəyli ə.d.-nin (Əlibəyli, АПаһ- 
qulubağı k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mər- 
kəzindən 3 km c.-q.-də, Qarasu çayı ilə Kür 
çayının Şirvan düzündədir. 
Əh. 984 (2015): əkinçilik, heyvandarlıq və 

uşaq bağçası, tibb məntəqəsi var, 

tələbə təşkilatında iştirak etmişdi: 
direktor müavini (1968-77), Azərb. Neft- Sovet Resp.-nda Nazran (indiki İnquşetiya 
Kimya İn-tunda kafedra müdiri (1977-87) Resp.-da şəhər) Dairə İcraiyyə Komitəsi sə- 
vəzifələrində işləmişdir. Tədqiqatlırı dik-- 
yatımlı neft yataqlarına kombinəli təsir mə- 23). Sonra Bakıya gələrək Azərb. SSR 
sələləri, mürəkkəbləşmələrlə mübarizə Xalq Səhiyyə Komissarlığında sanitar- 
üsulları, intensiv quməmələgəlmə məsələ- epidemiologiya şöbəsinin müdiri və 1932 
lərinin tədqiqi sahəsindədir. 40-dan çox el-- 
miəəsərin müəllifidir. Lenin ordeni ilə təltif Tibb İn-tunda ictimai gigiyena kafedrasının 
olunmuşdur. 

ƏLİBƏYOV Cəmil Adil oğlu (5-12.1927, 
Füzuli r-nunun Dədəli Ҝ. – 26, 
Bakı) – Azərb, yazıçı 

Dövlət Uı 
ədəbi işçi kimi fəaliyyətə başladığı “Azər. ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
baycan gəncləri” qəzetinin baş redaktoru ƏLİBƏYOV Əvəz Mahmud oğlu (1895, 
(1959-70), Azərb. SSR Dövlət Televiziya 
və Radio Verilişləri Komitssinin sədr mün- 
vini (1970-74), “Azərbaycanfilm” kinostu- 
diyasının direktoru (1974-84), Azərb. 
Dövlət Nəşriyyatının (“Azəməşr") baş re- 
daktoru və direkt 
nist" (“Xalq qəzeti", 1988-90) qəzetinin və 
“Yazıçı” nəşriyyatının (1990-92) baş re- 

daktoru, “Elm və həyat” nəşriyyatının tə- haribəsi zamanı Birinci Süvari orduda с5- 
sisçi-direktoru olmuşdur (1996-2001), 
40-dan çox bədii əsərin, o cümlədən “Sı- 

naq” (1966), “Özümü axtarıram” (1969), 
“Həyatın özü” (1975), “Dözümlü məhəb- 

12014, 
urnalist. Azərb, 

itirmişdir (1959). 1949 ildə 

(1984-88), “Kommu: 

bət" (1977), “Qizil at 
“Dünyanın o biri ucu” (1986), “Mənim 
analı dünyam” (1988), “İlk məhəbbət” 
(1991), “Qış macərası” (1994), “Zəmanə- 
lərlə üz-üzə” (2008) roman və povest- 
lərinin, pyes və ssenarilərin müəllifidir. 
Ç.Aytmatovun “İlk müəllim” (1965), “Ana 
tarla” (1966), “Ağ gəmi” (1980), 1.Sandın 
“İndiana” romanını (Z.Babayevlə birgə, 
1970), S.Solovyovun “Sənin haqqında ki- 

ə torpaq” (1983), 

danışmaq istəyirəm” (1986) povestlərini 
Azərb. dilinə çevirmişdir. Bəzi əsərləri 
müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir. Qır- 
mızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olun- 

ƏLİBƏYOV Əlibəy Qulubəy oğlu (222. 
1878, indiki Füzuli r-nunin Dədəli k. — 
141964, Bakı) — Azərb. ggiyenisi, peda- 

SSR Əmək qəhrəmanı (1933), Azərb. SSR 

Terek 

hiyyə şöbəsinin müdiri işləmişdir (1918- 

ildən ömrünün sonunadək Azərb. Dövlət 

(1941 ildən səhiyyə təşkili kafedrası) rəh- 
bəri olmuşdur. Tədqi əsasən, Azərb, 

giyenik və epidemioloyi 
məsələlərin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

Lenin ordeni və 2 Qırmızı Əmək Bayrağı 

indiki Füzuli r-nunun Merdinli k. — 1978, 
orada) — Birinci dünya müharibəsi, Vətən- 

daş müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi 
iştirakçısı. Birinci dünya müharibəsində Ə. 
müsəlmanlardan ibarət “Dikaya diviziya”- 

nin tərkibində Avstriya cəbhəsindəki dö- 
yüşlərdə fərqlənmiş, 4 dəfə “Georgi xaçı” 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. Vətəndaş mü- 

kadron, polk, briqada komandiri olmuş, 
Rostov, Kuban, Saritsin və Şimali Qafqazın 
əks-inqilabi qüvvələrdən təmizlənməsində 
iştirak etmişdir. Ə. 1923-27 illərdə Azərb. 
və Dağıstanın milis orqanlarında, 1928-40 

illərdə partiya, sovet və təsərrüfat orqanla- 
rında çalışmışdır. Böyük Vətən müharibə- 

sində eskadron komandiri kimi Qafqaz, 
Kuban və Ukraynada: gödən döyüşlərdə 
iştirak etmiş, 1944 ildə Polşa uğrundakı vu- 
ruşmalarda ağır yaralanmışdır. 1944-45 il- 
lərdə Füzuli r-nunun hərbi komissarlığında, 
1946 ildən müxtəlif sovet və təsərrüfat və- 
zifələrində çalışmışdır. Lenin ordeni və me- 

tabxana, klub var, Ə.-də orta əsrlərə aid qə- tab” (1969), A.Lixanovun “Həyat haqqında dallarla təltif olunmuşdur. 
ƏLİBƏYOV İnqilab Vəlibəy oğlu (422.1 
1931, Quba ş.) – Azərb. iqtisadçısı, iqtisad 
e.d. (1994), prof. (2001). Azərb, Dövlət 
Un-tni bitirmişdir (1955), Azərb. SSR ЕА 
Şərqşünaslıq İn-tunda kiçik, böyük, aparıcı 
elmi işçi (1961-66), şöbə müdiri (1966- 
88), elmi işlər üzrə direktor müavini (1981- 
82) vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda hə- 

quşçuluqla məşğuldur. Tam orta məktəb, qoq. Tibb e.d. (1936), prof. (1932), Azərb. min in-tda "Türkiyənin tarixi və iqtisa- 
diyyatı” şöbəsinin müdiridir. Tədqiqatları 
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ƏLİBƏYOV 

diri (1947-51), Azərb. Politexnik İn-tu 
sənaye iqtisadiyyatı və istehsalın təşkili 
kafedrasında dosent (1951-55), Azərb, 
Dövlət Neft və Kimya İn-tunda sənayenin 
iqtisadiyyatı və istehsalın təşkili kafed- 

Şərq ölkələrinin iqtisadiyyatının həsr edil- 
mişdir. 120-dən çox elmi əsərin, o cüm- 
fədən 1 monoqrafiyanın müəllifidir. Azərb. 
Resp.-nın “Şöhrət” ordeni ilə təltif olun- 
muşdur. ıb? nc it 

Əsəri: Иностраннын капитал в Турнин. В., rasinin müdiri (1955-56), iqtisadiyyat üzrə 

2002. elmi tədqiqat laboratoriyasında elmi rəhbər 
(1962) olmuşdur, İstehsalın iqtisadiyyatı və 
təşkili problemlərinə həsr edilmiş 100-dən 
çox elmi əsərin müəllifidir. Şərqdə iqti- 
sadiyyat üzrə ilk qadın prof:-dur. “Şərəf 
nişanı” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
ƏLİBƏYOVA Gülrux Sabir qızı (12.1. 

1928, Bakı – 15.2.2016, Bakı) — Azərb. 
ədəbiyyatşünası, Filologiya e.d. (1974), 
prof. (1978). Leninqrad Dövlət Un-tinin 

şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır 
(1947–52). Azərb, SSR EA Nizami ad, 
Ədəbiyyat və Dil İn-tunun baş elmi işçisi 

islamiyyə" neft şirkəti qurmağa təşəbbüs (1959-71, fasilə ilə), Azərb. SSR mədə- 
göstərmiş, onun nizamnaməsini tərtib et- niyyət nazirinin müavini (1962-65) olmuş- 
mişdir. 1907 ildə həyat yoldaşı Xədicə dur. 1974-89 illərdə Azərb. Xalq Təsərrü- 
xanım Əlibəyova-Sübhanquliyevanın re- fatı İn-tunda baş müəllim, fəlsəfə kafed- 

daktorluğ adlı ilk qadın fumalını rasının prof.-u vəzifələrində işləmişdir. 
(1911-12) nəşr etdirmişdir. “Əhrar” par- Elmi tədqiqatları, əsasən, Azərb. ədəbiy- 
tiyasına daxil olmuşdur. “Möhtaclara kö- yatının nəzəri problemlərinə, estetika və 
mək” təşkilatının üzvü olan Ə. Bakıda Mart bədiilik məsələlərinə həsr olunmuşdur. 

soyqırımı (1918) ərəfəsində “Dikaya di- 500-ədək elmi əsərin, o cümlədən 20 kita- 
viziya” əsgərlərinin əllərindən alınan si- bın müəllifidir. 

arın qaytarılmasını Bakı komissarların- Əsərləri: Axtanşlar, tapıntılar, В. 1970: Гра- 
dan tələb etmiş, xüsusi tapşırıqla türk Б. 1981: Знерги мисли. Б. 
hərbi əsirlərini Türkiyəyə təhvil verməyə 

Azərb. Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə həmin təşkilatın vasitəsilə əha- 
linin ərzaq və paltarla təmin olunmasına 
yardım göstərmişdir. İranın Rəşt vil.-ndə 
inqilabi hərəkatla əlaqə saxlamış və hadi- 
sələr haqqında Bakı mətbuatında məqa- 

ƏLİBƏYOV Mustafı bəy Cabbar oğlu 
(1872, Nuxa = 1945, Daşkənd) — ictimai 
xadim, hüquqşünas, naşir, publisist, drama- 
(гу, Atası Şəki xan sarayının mirzəsi, döv- 
rünün qabaqcıl ziyalılarından idi. Tiflis 
gimnaziyasını bitirmişdir (1892). Bakı qub. 
dairə məhkəməsində tərcüməçi və vəkil 
(1892-1920) işləmişdir, Bakının ictimai- 

ında fəal iştirak etmiş, 1905 
ildə H.Z.Tağıyevin sədrliyi ilə yaradılan 
“Hidayət” xeyriyyə cəmiyyətinin katibi ol- 
muşdur. Cəmiyyətin nəzdində "Hidayəti- 

ilə “İşıq 

нихудажн 
1990: Гран 
ис времи, Б., 2012. 
ƏLİBƏYOVA Xədicə (1884, Tiflis 
1958, Bakı) — maarifçi, publisist, ictimai 
xadim, M.C.Əlibəyovun həyat yoldaşıdır. 
Tiflis rus qız gimnaziyasında təhsil almış, 
Zaqafqaziya Olqa Mama-ginekologiya İn- 

lələr dərc etdirmişdir. Şə kinin Yuxarıbağ tunda oxumuş, 1 dərəcəli mama ixtisasına 
deyilən dağlıq hissəsində indiyə qədər yiyələnmişdir (1907). 1911-12 illərdə 

ti” Məlibəyovla birlikdə “İşıq” adlı ilk qadın 
ğ salmış, oraya yumalını nəşr etdirmişdir. Yurnal üçün 

su və yol çəkdirmişdi. Aprel işğalından “Hüququmuz" sərlövhəli silsilə məqalələr 
(1920) sonra Nuxaya (Şəkiyə) köçmüş, yazmışdır. Hüquq bərabərliyi, qadın klub- 
xalq hakimi, hüquq bürosunun müdiri, ları və savad kurslarının açılması, qadınları 
Gəncə "müdafüyün heyəti”nin üzvü ol- maarif və mədəniyyətə, ictimai həyatda 
muşdur. 1937 ildə həbs edilərək Sibirə iştiraka çağırış və s. publisistik məqalə- 
sürgün olunmuşdur. “Məhkəmələr qapı- lərinin əsas mövzusu idi. lumal nəşrini 
sında tökülən qanlı yaşlarımız” faciəsinin, dayandırdıqdan (1912) sonra fəaliyyətini 
“Cəllad mülkədarın qurbanı” kinossena- Bakı Müsəlman Qadın Xeyriyyə Cəmiyyə- 
risinin, “Abşeron neft cəzirəsi” publisist tində davam etdirmişdir. Şəkiyə köçmüş, 
əsərinin müəllifidir. 1920-46 illərdə burada həkim-ginekoloq 
ƏLİBƏYOVA Əruziyyə Mustafa qızı işləmiş, savad kursları, qadın klublarının 
(29.33.1914, Bakı — 10.1.1981, Bakı) təşkilində yaxından iştirak etmişdir. 
Azərb. iqtisadçısı, Azərb. SSR əməkdar iq, ƏLİBƏYZADƏ Elməddin: Məhəmməd 
tisadçısı (1964), prof. (1967), Azərb. İcti- oğlu (5.11.1925, Oğuz r-nunun Muxas k.— müi"İqtisad İn-tunu (indiki Azərb, Dövlət 26.3:2015, Bakı) — Azərb. dilçisi, filologiya 
İqtisad Un-tini) bitirmişdir (1936). Azərb. e.d. (1987). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmiş- 
Xalq Təsərrüfatı İn-tunda müəllim (1936- dir (1944). Azərb. SSR EA-nın Ədəbiyyat 
51), sənaye iqtisadiyyatı kafedrasının mü- və Dil İn-tunda, Nizami ad, Ədəbiyyat Mu- 

болыного таланта. Б. 2009: Опередиа- 
aparmışdır. 

qorunub saxlanılmış “Yaşıllıq səlt: 
kimi tanınan böyük b 
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zeyində, AMEA Nizami ad, 
tunda baş elmi işçi, şöbə müdiri 
də işləmişdir. Tədqiqatları islamaq 

yətinin yaranması və inkişafı və s. problem. 
lərə aiddir. Türkiyədə, İranda məruzələrlə . 
çıxış etmişdir. 300-dən artıq elmi əsərin, o 
cümlədənl2 kitabın müəllifidir. 

Əsərləri: Qədim dünyamızın ulu kibi, B., 
1996: Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixi 
(İslamaqədərki dövr). B., 1998: Kitabi-Dədə Qorqud. 

B,, 1999: Nizami və tariximiz. B., 2004, 
ƏLİBULAĞI - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd, Mərkəzi şəhristanının Nəmin bölgə- 
sinin Ətraf  kəndistanında, Nəmin qəs.-n- 
dən 15 km şm.-da yerləşir. 

ƏLİBULAĞI - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Vərza- 
qan bölgəsinin Şərqi Dizmar kəndistanın- 
da, Vərzaqan qəs.-ndən 38 Хән şm.-da yer- 
ləşir, 

ƏLİBULAĞI - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağa şəhristanının 

Mərkəzi bölgəsinin Qavdul kəndistanında, 
Marağa ş.-ndən 49 kn e.-ş.-də yerləşir, 
ƏLİBULAĞI - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Əbhər böl. 
gəsinin Əbhərrud kəndistanında, Əbhər 
qəs.-ndən 27 kn şm.-da yerləşir. 
ƏLİBULAQ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağa şəhristanının Qa- 
raağac bölgəsinin Quruçay kəndistanında, 
Qaraağac qəs.-ndən 45 km с.- q.-də yerləşir. 
ƏLİCAN – Azərb. Resp. Oğuz, Şəki və 
Yevlax r-nlarında çay. Kürün sol qolu. Uz. 
98 km, hövzəsinin sah. 1010 /m?-dir. Baş 

Qafqaz silsiləsinin c. yamacından (3500 m 
hünd--dən) başlanır. Oğuz və Xalxal çayla- 
rının birləşməsindən əmələ gəlir. Yeraltı, 
qar və yağış suları ilə qidalanır. Yazda və 
payızda daşqın olur. Suvarmada istifadə 
edilir. 
ƏLİCAN - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Təbriz şəhristanının Səriskənd 
bölgəsinin Atəşbəy kəndistanında, Səris- 
kənd qəs.-ndən 37 Јән q.-də yerləşir. 
ƏLİCANLI - Azərb. Resp. Sabirabad r-nu- 
nun Cavad ә.4.-пдә kənd. R-n mərkəzindən: 
4 km şm--da, Kür çayının sahilində, Şirvan 

düzündədir. Әһ, 1210 (2015), əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, tibb məntəqəsi var, 
ƏLİCANOV Mədağa Ələkbər oğlu (15.3. 
1934, indiki Şirvan ş.-nin Yuxarı Xalac k. 

– 29.11.2004, Salyan) — Azərb. kimyaçısı, 
kimya e:d. (1988), prof. (1990). Azərb. 
Dövlət Un-tini bitifmişdir (1957). 1961 
ildən Azərb. SSR EA Qeyri-Üzvi və Fiziki 
Kimya İn-tunda müxtəlif vəzifələrdə ça- 
lişmiş, 1990 ildən laboratoriya müdiri iş- 

termoelektrik xassələrinin = 

müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. 
ƏLİCANOV Nazim Nəzir oğlu (d.26. 
7.1970, Qax) – Azərb. idmançısı, Sərbəst: 
güləş üzrə əməkdar məşqçi (2010), Av- 
ropa çempionu (2002, Bakı), Dünya kubo- 
kunün qalibidir (2004, Bakı). Azərb. Döv- 
lət Bədən Tərbiyəsi İn-tunu bitirmişdir 
(1991). 
ƏLİƏKBƏRLİLƏR - kəngərlərə aid tirə 
(bax Kəngərlər). 18-19 əsrin ortalarına aid. 
bəzi mənbələrdə Naxçıvan mahalında 
yaşayan bir sıra qol və tirələrin içərisində 
Əliəkbərli nəslinin də adı çəkilir. 
ƏLİF (yun. гара - məlhəm, yağ) - bitki 
yağlarının emalı məhsulları əsasında hazır- 
lanmış örtükyaradan maddə. Sarı rəngdən 
qırmızı-qəhvəyi rəngədək şəffaf özlü ma- 
yedir. Tərkibindəki yağın miqdarından asılı 
olaraq təbii (10092 yağ), kombinəedilmiş 
(7096 yağ, 3096 həlledici) və yarımtəbii 
(5096 yağ, 5095 həlledici) Ə.-lərə ayrılır, 
Təbii Ə. quruyan yağlardan (məs., kətan: 
yağı) alınır: hazırlanma texnologiyasına 
görə oksidləşdirilmiş və polimerləşdirilmiş 
olur. Kombinəedilmiş (qarışıq) Ə. almaq 

in oksidləşdirilmiş və susuzlaşdırılmış 
yağ qarışığı uayt-spiritdə həll edilir. Ya- 
nmtəbii Ə. (məs., oksol) bitki yağları, uayt- 
spirit, skipidar və s. həlledicilərdən iba- 
rətdir. Ə.-in əsas keyfiyyət göstəriciləri 
şəffaflığı, turşuluq ədədi (6-12), quruma 

vaxtı (24 saatdan az), tərkibində zəhərli 
maddələrin olmamasıdır. Ə. səthlərə nazik 
təbəqə şəklində çəkildikdə yağın polimer- 
ləşməsi nəticəsində quruyaraq suda, habelə 
üzvi və qeyri-üzvi həlledicilərdə həll olma- 
yancelastik örtük əmələ gətirir. Ona sikkativ 
maddə qarışdırdıqda daha sürətlə quruyur. 

Sənayedə Ə. dövri və ya fasiləsiz üsulla 
alınır. Oksidləşdirilmiş Ə. xüsusi aparatlar- 
da- oksidatorlarda hazırlanır, Əvvəlcə yağ 
sürətlə 100”C-ədək qızdırılır, sonra hava 
verib qarışdırmaqla temp-r 1502С-әдәК 
yüksəldilir. Proses sona çatdıqda, sikkativ 
əlavə edilir. Polimerləşdirilmiş Ə. alarkən 
yağ 140-1507C-də susuzlaşdırılır və 250— 
2807C-də sikkativlərlə birlikdə polimerləş- 
dirilir, Kombinəedilmiş Ə.-lər yağlar, 
həlledicilər və sikkativlərin soyuq halda qa- 
rışdirilması yolu ilə alınır. Ə.-dən yağlı bo- 
yalar hazırlamaq və məsaməli materiallara 

ƏLİF, ədəbiyyatda - Şərq divan ədə- 
biyyatında bədii rəmz, təşbeh, Ə. təsəvvüf 

termin kimi də işlədilmişdir. Söz ərəb əlif- 

ƏLİL ин 
dirilir 

basının ilk hərfi əlifdən (1) təşəkkül tap- K 
mişdir. Klassik Azərb. bədii ədəbiyyatında, hürufi şairlər yazmışlar. İ.Nəsiminin qəzəl 
Xüsusilə mənzum əsərlərdə sevgilinin uca, və qəsidə јаппипда yazdığı, Aşıq Ələsgə- 
incə, zərif qaməti Ə.-ə və ya sərv ağacına rin gəraylı üstündə söylədiyi Ә.4.ап var. 
bənzədilmiş, "əlif boylu”, “əlif qədd", “əlif Aşıq Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Aşıq 
qamət” ifadələri geniş yayılmışdır. Ə. hərf Hüseyn Şəmkirli, Aşıq Alı yaradıcılığında 
kimi əvvəldə və ortada başqa hərflərlə bir- фа Ә.4, yer almışdır. 
ləşmədiyi və əbcəddə | rəqəminin qarşılığı Əd: Əfəndiyev P. Azərb, şifahi xalq ədəbiy- 
olduğu üçün Allahın təkliyini ifadə edən yan: B, 1981, 
vəhdət simvolu da sayılmış, Allahın adının “ƏLİFLEYLA” - bax “İMin bir, gecə", 
ilk hərfi kimi əsrlər boyu müqəddəs hesab ƏLİX – Azərb. Resp, Qusar r-nunun Sudur 
olunmuşdur, Qədim dövrlərdə kiçik yaşla- əd.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 59 krirşm.- 
rinda taxta çıxan padşahın alnına tünd mü- q.-də, Yan silsilənin (Böyük Qafqaz) yama- 
rəkkəblə Ə. yazılır və bununla da onun силдади. Әһ. 89 (2015): heyvandarlıqla 
daha heybətli görünəcəyinə və bədnəzərdən məşğuldur. 
qonunacağına inanırdılar. ƏLİXACƏ - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
ƏLİFBA Vər. 21) — ərəb əlifbasının ilk. 2 tanında kənd. Marağa şəhristanının Bənab 
hərfinin adından (əlifrbə)l — bu və yadigər bölgəsinin: Bənacu kəndistanında, Bənab 
dilin yazısında işlədilən ənənəvi qaydada qəs.-ndən 6 km c.-q.-də yerləşir. 

düzülmüş qrafik işarələrin - hərflərin məc- ƏLİXANOV Ənvər Nəzər oğlu (17.4. 
musu: Ə, yazının son inkişaf mərhələsi 1917, Bakı - 31.7.1992, Bakı) – Azərb, geo- 

olub, piktoqrafik yazı, ideoqrafik yazı və loqu. Geologiya-mineralogiya e.d. (1965), 
sillabik yazıdan sonra: yaranmışdır. Ə.-da prof: (1967). Lenin mükafatı laureatı (1961: 
hərflər ayrı-ayrı səsləri göstərir. Kamil Ə.- “Neft daşları” ya- 
da səslərin sayı qədər hərf olmalıdır. Tədqi- tağının mənimsə- 
qatçıların fikrincə, ilk Ə. е.ә. 2-ci minilliyin nilməsinə görə). 
ortalarında yaranmış Finikiya Ə.-sıdır. 1941 ildə mühən- 
Sonralar bu Ə.-dan arami, yəhudi, Suriya dis-geoloq ixtisası 
vəs.Ə--lar törəmişdir. Arami Ə.-sı pəhləvi, üzrə Azərb, Səna- 

ərəb, qədim türk (uyğur), monqol, hind, ha- ye İn-tunu (indiki 
belə erməni, gürcü Ə.-larının yaranması ADNSU) bitirmiş- 
üçün əsas olmuşdur. Mənşəcə Finikiya Ə.- dir. Azərb. neft sə- 
5 ilə bağlı olan yunan Ə.-sından (bax /и- nayesində rəhbər 
nan yazısı) etrusk, latın, qot, slavyan vəzifələrdə işləmiş 

Ə--ları, latın Ə.-sından isə Qərbi Avropa (1945-59), AKP MK katibi (1959-61), 

dillərinin müasir Ə.-ları yaranmışdır. Kiril/ Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin sədri 

əlifbasına əsaslanan müasir rus Ə.-sı 1708 (1961-70) olmuş, 1970-76 illərdə Azərb. 

ildə 1 Pyotr tərəfindən tətbiq edilmişdir. SSR EA Geologiya İn-tunun (indiki Geo- 
Azərb. ərazisində ən qədim Ə. 4/ban (Qaf- logiya və Geofizika İn-tu) direktoru vəzi- 
qaz) əlifbasıdır. Ərəb işğalından sonra fəsini tutmuşdur. 1976 ildən Azərb. 55 
azərbi-lar ərəb Ə.-sından istifadə etmişlər, ЕА Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İn- 
BuƏ. 1929 ildə latın, 1939 ildə isə rus qra- tunda dəniz geologiyası laboratoriyasının 
fikası əsasında yaradılmış Ə. ilə əvəzlən- müdiri olmuşdur. Elmi işləri Azərb.-ın neft 
mişdir. 1991 ildə latın qrafikalı Azərb. və qaz yataqlarının öyrənilməsinə aiddir. 
Ə.-nin tətbiqinə dair qanun qəbul olunmuş, Ə. 100-ə yaxın elmi əsərin, o cümləədən 2 
2001 ildə həmin Ə.-ya keçid başa çatdı- monoqrafiyanın müəllifidir. SSRİ Ali So- 
rılmışdır. vetinin (6-ci və 7-ci çağırış) və Azərb. SSR 
ƏLİF-LAM - Azərb. klassik şeirində və Ali Sovetinin (3-7-ci çağırış) deputatı 
aşıq poeziyasında beytlərinin (bəndlərinin), olmuşdur. İki dəfə Lenin ordeni, Qırmızı 
yaxud misralarının ilk sözü ərəb əlifba- Əmək Bayrağı ordeni və medallarla təltif 
sındakı hərflərdən birinin adı ilə başlanan edilmişdir. 
şeir. Ərəb əlifbasındakı “əlif” və “lam” Əsərləri: Подкирмакиисках санта nöcrös- 
hərflərinin adından götürülmüşdür. Daha ноһ ҹасти Annteponexoli области it 2 нефтенос- 
çox qəsidə, qoşma, gəraylı, divani, vücud- uocn.. B. 1957: Нефтегазоносносты Ҝаспидского 
namə və s. şeir formalarında istifadə edil- морж. М. 1977. 
mişdir. Belə şeirlərdə, adətən, beytin, ya- ƏLİXANOVA Firuzə Məmmədqulu qızı 
xud misranın əvvəlində adıçəkilən hərf bu (10.9.1917, Ordubad – 24.11.1994, Naxçı- 
hərflə başlanan müəyyən sözlə əlaqələn- van) — Azərb. aktrisası, Azərb. SSR xalq 
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artisti (1974). İlk 
dəfə səhnəyə 1932 
ildə Asya rolunda 
("Arşın mal alan", 
Ü.Hacıbəyli) çıx- 
mişdir. Yaradıcılığı 
C.Məmmədqu- 
İüzadə ad, Naxçı- 
van Dövlət Musi- 
qili Dram Teatrı В 
ilə bağlı olmuşdur. Dram tamaşaları ilə ya- 
naşı, opera və musiqili komediyalarda da 
yaddaqalan səhnə obrazları yaratmışdır. 
Əsas rolları: Almaz (“Almaz”, C.Cabbarlı), 
Şirin (“Fərhad və Şirin”, S.Vurğun), Həcər 
("Qaçaq Nəbi”, S.Rüstəm), Krıçinina 
("Günahsız müqəssirlər", A.Ostrovski), 
Beatriça ("İki ağanın bir nökəri", K.Qol- 
doni), Tükəz ("Hacı Qara", M.F.Axund- 
zadə), Н m ("Pəri cadu”, Ə.Haq- 
verdiyev), Zəhrabəyim (“Anamin kitabı”, 
C.Məmmədquluzadə), L 
Cahın xalı (“Leyli və M 

içöhrə və 
Arşın 

Ü.Hacıbəyli), Şahsənəm (“Aşıq 
Qərib”, Z.Hacıbəyov), Cəmət ("Qayına- 

na”, M.Şamxalov) və b. rəf nişanı” or- 

deni Нә təltif edilmişdir. 
ƏLİXƏLƏC - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
uninda kənd. Təbriz şəhristanının Bostan- 
abad bölgəsinin Abbasi kəndistanında, Bos- 
tanabad qəs.-ndən 20 (ол c.-ş--də yerləşir 

mal alan 

ƏLİK - bax Cüyür, 

ƏLİK – Azərb, Resp, Quba r-nunda kənd. 
Əlik ə.d.-nin (Əlik, Cek, Haputlu, Qrız, 

Qrızdəhnə K.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 36 İm e.-q.-də, Ağçayın sal 
1 dədir. Әһ. 394 (2015): 

heyvandarlıqla m: 
ktəb, klub, kitabxana, tibb məntə- 

dağətəyi ər 

qəsi var. 
ƏLİKƏHRİZİ - İranı 
kənd. Meşkin şəhrist 

bil ostanında 
n Mərkəzi bölgə- 

sinin Ərşəq kəndistanında, Meşkinşəhrdən 
42/km şm--da yerləşir 
ƏLİKƏMƏR - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Nəmin bölgə- 
sinin Ətraf kəndiştanında, Ərdəbil ş.-ndən 
22/mşm-da yerləşir 
ƏLİKƏND- İrəvan xanlığının Göyçə ma- 
halında (9:9.1930. ildən Yeni Bəyazid, 
134.1959 ildən Kamo r-nu) azərb--ların 
yaşadığı kənd. 19 əsrin əvvəllərində ləğv 
edilmişdir. 
ƏLİKƏND - Azərb. Resp. Ucar r-nunda 
kənd, Əlikənd ə.d--nin (Əlikənd, Ramal, 
Şahlıq k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkə- 
zindən 12 km c.-q.-də, Şirvan düzündədir. 
Əh: 766 (2015): əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur, Tam orta məktəb, kitabxana, 
klub var, 
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ƏLİKİŞİBƏYOV Mustafa Məmməd oğlu 
(7.12.1901, indiki Ağdam r-nunun Nəmirli 
k.- 1981, Bakı) — Azərb. cərrahı, onkoloq. 
Tibb e.d. (1961), prof: (1963), Azərb, SSR 
əməkdar həkimi (1960) və əməkdar elm xa- 
dimi (1968). Azərb. Rentgenologiya, Ra- 
diologiya və Onkologiya Elmi Tədqiqat 
İn-tunun direktoru (1955-74) olmuşdur. 
Tədqiqatları, əsasən, qalxanabənzər vəzinin 
xəstəliklərinə və bədxassəli şişlərə aiddir, 
Ə. Azərb.-da ur xəstəliyinin yeni endemik 
ocaqlarını tədqiq etmişdir. Resp.-da onko- 
lofi dispanserlərin təşkilində xidməti var. 

35-ə qədər elmi əsərin müəllifidir. 
Əsəri: Патологих имтовиднов железы. Б., 

1965 
ƏLİKOMA - Azərb. Resp. Ordubad r-nu 
(Nax, MR) ərazisində dağ. Zəngəzur silsi- 
ləsinin c.-q. yamacındadır, Hünd. 1630 m. 
ƏLİKÖMƏKTƏPƏ, Əlikömək tə- 
pəsi — Azərb. Resp, Cəlilabad r-nunun 
Üçtəpə k.-ndə, İncəçayın sağ sahilində: 
Eneolit dövrünə (e.ə, 4-cü minillik) aid 
yaşayış yeri. 1970 və 1990-cı illərdə ar- 
xeoloq: F.Mahmudov tərəfindən: tədqiq 
olunmuşdur. Sah, 1,2 ha, hünd. 5 in-dir. 6 
qatdan ibarət mədəni təbəqənin qalınlığı 

5.1 m-dir. Yaşayış yerinin üst qatlarındakı 
tikililər iki sıra çiy kərpiclə dördkünc 
formada hörülmüşdür. Alt qatlarda bir 
cərgə çiy kərpicdən hörülmüş divarlar pil- 
yastrlarla möhkəmləndirilmişdir. Təsərrü- 
fat tikililəri evlərə bitişik olmuş, ya da 
xüsusi keçid vasitəsilə əlaqələndirilmişdir. 
Ə--dəki çoxotaqlı evlərin böyük ailələr 
üçün nəzərdə tutulduğu ehtimal olunur. 
Yaşayış yerinin üçüncü qatında divarları 
əhənglə ağardılmış, qırmızı oxra ilə, nal- 
şəkilli naxışla, bitişik dairə, paralel xətlər 
və nöqtələrdən ibarət həndəsi ormamentlə 
bəzədilmiş, diametri təqr. 3 m olan dairəvi 
formalı qazma bina aşkarlanmışdır. Bina- 

nın sitayiş məqsədilə inşa olunduğu ehtimal: 
edilir. Yaşayış yerinin bütün qatlarında: 
aşkarlanmış bir və ya ikiyaruslu dulus kü- 
rələri (yanma kamcrası bişirmə kamera- 

sından ayrılmışdır) Qafqazda ən qədim və 
Eneolit abidələri içərisində yeganədir. 
Arxeoloyi qazıntılar zamanı əmək alətləri, 
yumürtaşəkilli gil sapand mərmiləri, Кәг- 
kibinə saman ovuntusu qatılmış sarımtıl, 

qırmızı, qəhvəyi, üzəri əsasən şüyrələnmiş 
və anqoblanmış saxsı qablar tapılmışdır. 
Ərazidə dərin badya formalı və çələngvarı 

qablar, həmçinin küpə və qulplu bardaqlar 
daha çoxdur, Boyalı qabların böyük ək- 
səriyyəti (300-dən artıq) yerli, az qismi 
gətirilmədir. Qafqaz və Ön Asiyada atın 
əhliləşdirildiyi ən qədim abidə hazırda Ə.- 

dir. Tədqiqat zamanı həmçinin Eneolit 
dövrünə aid oxra ilə boyanmış skelet 
qalıqları aşkarlanmışdır. Qəbirlər evlərin 
arasında, döşəmənin altında, yaxud həyətdə 
yerləşdirilmişdir. Ölülər tək və bükülü 
vəziyyətdə basdırılmışdır. Qəbirlərdən xey- 
li miqdarda tunc əşyanın, o cümlədən yastı 
balta, borüdəstəkli nizə ucluğu, qazan, 

dördkünc bizlər, xəncər tiyəsi və müxtəlif 
bəzək əşyalarının tapılması metal emalının 
o vaxtkı yüksək səviyyəsini təsdiqləyir. 
Tunc dövrünün zəngin qəbirləri (e.ə. 18-17 
əsrlər) icma daxilində mülki və ictimai bə- 
rabərsizliyin dərinləşdiyini sübut edir. Ә,- 

nin üst təbəqəsi sonrakı dövrlərin (Tunc, 
antik və orta əsrlər) qalıqlarından ibarətdir. 
Tapıntılar Ə. əhalisinin əkinçilik, qismən 
də toxuculuq, ovçuluq, balıqçılıq və mal- 
darlıqla (qaramal və s.) məşğul olduğunu 
göstərir. 
ƏLİQANADLILAR (Chiroptera) - mə- 
məlilər sinfinin bir dəstəsi, Ön ətraflar 
qanadlara çevrildiyi üçün Ə.-ın uzunmüd- 
dətli fəal uçma qabiliyyəti vardır: yalnız 
birinci barmaq sərbəst qalır, digər barmaq- 

Əliköməktəpədən 
aşkar olunmuş gil 
qab (soldu) və tunc 

qazan (sağa), 
| Azərbaycan Milli 

Tarix Muzeyi. 
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ların falanqaları, əldarağı sümükləri və said 
sümüyü uzanaraq bədənin yan ətraflar ara- 
sında dartılmış (çəkilmiş) dəriyarı uçuş pər- 
dəsi üçün karkas (skelet) rolunu oynayır. 
Əgər quyruğu varsa, adətən, uçuş pərdəsi ilə 
əhatə olunmuşdur. Qulaq seyvanları yaxşı 

inkişaf etmişdir və Ə.--ın bir çoxunda (məs., 
palazqulaqlarda) çox böyük olur, əksəriy- 
yətində eşitmə dəliyinin ön kənarından ay- 
nilan şaquli (dik) traqus (xarici qulaq girə- 
cəyində çıxıntı) vardır. Bədənində tük ör- 
tüyü (pərdələr istisna edilməklə) adətən 
yaxşı inkişaf etmi iyli dəri vəzilərinin 
olması səciyyəvidir. Bədəninin uz. 3 sm- 
dən 42 sm-ədək olur, Körpücük sümükləri 
yaxşı inkişaf etmişdir, döşü tillidir. Dişləri 
cücü yeməyə uyğunlaşmışdır, yuxarı kəsici 
dişlərinin orta cütü heç vaxt olmur, 
dişlərinin sayı 38-dən 20-yədəkdir. Bağır- 
sağı qısadır. 

Ə. məməlilərin ən inkişaf etmiş dəs- 

təsidir. Növlərinin sayı yalnız gəmiricilər- 
dən azdır, Ә.-п qazıntı qalıqları müasir 
formalara yaxındır və Eosendən məlum- 
dur. Ə, ehtimala görə yerə yavaş-yavaş 
enən, uçuşa uyğunlaşmaları olan sadə 

cücüyeyənlərdən törəmişdir. 2 yarımdəs- 
təsi var: iriqanadlılar və yarasalar. 850- 
ədək növü birləşdirir. Qütb vilayətləri və 
bəzi okcan adaları istisna edilməklə dün- 
yanın hər yerində yayılmışdır. Subtro- 
piklərdə və tropiklərdə daha çox sayda və 
müxtəlifdir. 

Alatoranlıq, yaxud gecə həyat tərzi ke- 
çirir, Ağacların çətirində, mağaralarda, 
koğuşlarda, qaya yarıqlarında, bəzən də ya- 
şayış yerlərində gün keçirir. Ə.-ın əksə- 
riyyəti böyük koloniyalarla yaşayır. Ömür- 
ləri 20 ilədək və daha uzun olur, İldə, adə- 
tən, 1 dəfə 1-2 bala doğur. Erkək fərdlər 

nəsil qayğısına qalmır. Çoxu cücüyeyəndir, 
bəzi qrupları meyvələrlə, çiçəklərin toz- 
cuqları və nektarı ilə qidalanır. Dincələrkən 
Ə. başıaşağı sallanır: şaquli səth boyu rahat 

dırmaşa bilir, Ə, üçün düzxətli sürətli 

uçüşdan tutmuş pirilti ilə uçüşa qədər ис̧-. 

maq səciyyəvidir. 
ƏLİQASIMLI – Azərb. Resp. Cəlilabad 
r-nunda kənd. Əliqasımlı ə.d.-nin (Əliqa- 
sımlı, Babaxanlı, Bədirli k.-ləri daxildir) 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 9 kr şm.-q.-də, 

Burovar silsiləsinin ətəyində, İncəçayın sa- 
hilindədir. Əh. 2550 (2015): əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur, Tam orta mək- 
təb, klub, kitabxana, tibb məntəqəsi, poçt 
var, 
ƏLİQIŞLAĞI - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Ətraf bölgəsi- 
nin Diciycun kəndistanında, Ərdəbil ş.-n- 
dən 12 Хән şm--da yerləşir, 

ƏLİQIŞLAĞI, Meydan - İrəvan qub.- 
nin Şərur-Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 
ildən Keşişkənd, 3.1.1935 ildən Mikoyan, 
6.12.1957 ildən Yeğeqnadzor r-nu) azərb.- 
larin yaşadığı kənd, 1918 ildə erməni-daş- 
пак qüvvələri tərəfindən kənd dağıdılmış, 
əhalisi isə qovulmuşdur. 
ƏLİQIŞLAQ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd, Miyanə şəhristanının Mər- 

kəzi bölgəsinin Ətraf kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 8 km şm.-ş.-də yerləşir. 
ƏLİQIZIL - İrəvan xanlığında Vedibasar 
mahalının (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 
ildən Ararat r-nu) aran hissəsində, Ağdağ 
dərəsində azərb.-ların yaşadığı kənd, 
1826-28 illər Rusiya-İran müharibəsi za- 
manı dağıdılmış, əhalisi isə qaçqın düş- 
müşdür. 

ƏLİQOÇAQ,Əlikiçik -İrəvan xanlı- 
ğının Abaran mühalinda (9.9.1930 ildən 
Abaran, 3.1.1935 ildən Aparan r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsrdə İrəvan 
xanlığının Rusiya tərəfindən işğalı zamanı 
kənd azərb.-lardan boşaldılmış və burada 
əvvəl İrandan, az sonra isə Türkiyədən 
köçürülmüş ermənilər yerləşdirilmişdir. 
3.1.1935 ildə kənd Kuçak adlandırılmış- 
dir, 
ƏLİQULİYEV Ramiz Məmməd oğlu 
(15:9.1937, Naxçıvan = 19.6.2004, Bakı) - 
Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1982), 
prof, (1989), Azərb, Dövlət Pedaqoii İn- 
tunu bitirmişdir (1960). Ümumittifaq Elmi 
Tədqiqat Olefinlər İn-tunda əmək fəaliy- 
yətinə başlamışdır. 1978 ildən fiziki-kim- 
yəvi və riyazi tədqiqatlar laboratoriyasının 

müdiri və eyni zamanda 1992 ildən elmi 
işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində iş- 
Təmiş, 1994-2004 illərdə in-tun direktoru 
olmuşdur. Elmi tədqiqatları kristallik po- 
liefirlərin relaksasiya spektrometriyasının 
öyrənilməsinə aiddir. 250-dən artıq elmi 
əsərin müəllifidir. 
ƏLİQULİYEV Rasim Məmməd oğlu 
(420.1.1958, Bərdə) - informatika sahəsin- 
də Azərb. alimi, AMEA-nın аҝ̆ад.- (2014, 
m. üzv 2007). Azərb, Politexnik İn-tunu 
bitirmişdir (1979). 
1979-86 illərdə 
Azərb, SSR ЕА 
Kibemetika İn- k 
tunda mühəndis, 
böyük mühəndis, 
1986 ildən Azərb, b “4 
SSR EA avtomat- 
laşdırılmış: idarə- ) f 

etmə sistemləri şö- 
bəsində böyük mü- 
həndis, aparıcı mühəndis, “Respublika he- 
sablama mərkəzləri və verilənlərin ötürül- 

məsi şəbəkəsi” layihəsinin baş mühəndisi, 
direktor müavini vəzifələrində işləmişdir. 
1997 ildə "İnformasiya təhlükəsizliyi prob- 
lemləri” şöbəsini yaratmış və ona rəhbərlik 
etmişdir. 2002 ildən AMEA İnformasiya 
Texnologiyaları İn-tunun direktorudur, 
2007 ildə yaratdığı “İnformasiya cəmiyyəti 
problemləri” şöbəsinə rəhbərlik edir. 2013 
ildə AMEA-nın akad--katibi və Rəyasət 
Heyətinin üzvü seçilmişdir. Azərb. Milli 
Ensiklopediyasının Redaksiya Heyətinin, 
Avropa Birliyinin nəzdində fəaliyyət gös- 
tərən GEANT Baş Assambleyasının üz- 
vüdür. “İnformasiya Texnologiyaları Prob- 
lemləri" və “İnformasiya Cəmiyyəti Prob- 
lemləri” elmi-praktiki ğumallarının baş 
redaktorudur. Tədqiqatları kompüter şəbə- 
kələrinin informasiya təhlükəsizliyini tə- 

min edən adaptiv sistemlərin qurulmasının 

elmi-metodoloii əsaslarının işlənməsi, on- 
ların sintezi üçün modellər və alqoritmlərin 
təşkili sahəsindədir. Böyükhəcmli verilən- 

lərin (Big Data) intellektual analizi (Data 
Mining) üçün metodlar və alqoritmlər, 
korporativ istifadəçilər qrupunun informa- 
siya təhlükəsizliyinin təmini üçün dəyişən 
strukturlu virtual xüsusi şəbəkələrin qurul- 

masının elmi-nəzəri əsaslarını işləmiş, 

onların sintezi üçün modellər və metodlar 

təklif etmişdir. İntemetin milli infrastruk 
turunun formalaşması, informasiya cəmiy- 
yəti sahəsində dövlət siyasətinin həyatı 
keçirilməsi, elektron elmin formalaşma: 

5 və onun texnoloyi infrastrukturu olan 
AzScenceNet elm kompüter şəbəkəsinin 
inkişafı və Avropa mühitinə inteqrasiyası 
işlərində xidmətlər göstərir. Yüksəkixtisaslı 
kadrların hazırlanmasında xidməti var 

550-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 3 
monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Проблеми информаннонноа без 
опасности a хомимотерных сетих (başqan ә bir 
likdə). Б. 1998, Теоретиҹескис основы построеиин 

виртуалыных ҹастных сстев с перестранваемоҝ 
структуроҜ. M., 1999: Методы синтез адалтивных 

систем обоспеҹсини ниформаиионнон безопасих 

ти корпоративных cercil. M., 2001 

ƏLİQULİYEVA İsbənd Cəbrayıl qızı 
(1909, Qubadlı r-nunun Çaytumas k. 
1962, həmin k.-də) = Sosialist Əməyi Qəh: 
rəmanı (1948), Nizami ad. k-zda kolxozçu, 
pambiqçıliq üzrə manqabaşçısı (1932- 60), 
M.Hüseynzadə ad. k-zda kolxozçu (1960: 
75) işləmişdir. 1947 ildə pambıqçılıq su- 
həsində yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir 
ƏLİQULUKƏND, Ə liquluşen - Ye- 
lizavetpol (Gəncə) qub.-nın Zəngəzur qə: 
zasında (9.9.1930 ildən богиз r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1831 ildə kəndə 
Türkiyədən köçürülmüş ermənilər yer- 
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ƏLİQULULAR 

"Dəli Kür” (1969), “Azadliq şirin sözdür” 
(1972), “Nəsimi” (1973), “Babək” (1979), 
"Üzeyir ömrü” (1981), “Vaht..” (1981), 
“Gənc qadının kişisi” (1988), “Qətl günü” 
(1990) vəs. filmlərdə çəkilmişdir. Ə. teatr- 
da da fəaliyyət göstərmişdir. O, Çeçen 
Milli Teatr studiyasının yaradıcılarından 

(eləcə də ilk rei.-larından) biri olmuşdur. 
C.Cabbarlı haqqında xatirələri var. 

ləşdirilmiş, 19 əsrin sonlarında isə azərb.- 
lar kənddən: qovulmuşlar. 1.6.1940 ildə 
kənd Azataşen adlandırılmışdır. 
ƏLİQULULAR – Azərb, Resp: İmişli 
r-nunda kənd, Əliqulular ə.d--nin mərkəzi 
R-n mərkəzindən 16 kn şm--q.-də, Mil dü- 
zündədir. Əh, 2567 (2015): heyvandarlıq 
vəəkinçiliklə məşğuldur. Tam orta məktəb, 

uığçası, klub, tibb məntəqəsi var, 
“kın ĞI - Azərb. Resp Qubad- ƏLİLLİK - məhdud imkanlı vətəndaşları 
lir-nunda kənd. Əliquluuşağı ə.d.-nin mər- səciyyələndirən anlayış. Anlayışın izahı 
kəzi, R-n mərkəzindən 16 kr şm--q.-də, ayrı-ayrı ölkələrə nəzərən birmənalı deyil, 
Bərgüşad çayının sahilində, dağətəyi ərazi- Ümumi şəkildə Ə.--in tibbi və sosial mo- 
dədir. Әһ, 212 (2015): işğaldan (1993, dellərini ayırmaq mümkündür. Tibbi model 
avqust) əvvəl heyvandarlıq, taxılçılıq, tü. Ə--i insanın hər hansı zədələnməsi və ya 
tünçülük və baramaçılıqla məşğul olmuş- xəstəlik, şikəstlik, yaxud anadangəlmə qü- 
dür, Orta məktəb, klub, kitabxana və tibb surnəticəsində insan orqanizminin hər han- 
məntəqəsi: tarixi-memarlıq abidələrindən sı funksiyasının itirilməsi kimi müəyyən- 
Son Tune – Erkən Dəmir dövrünə aid Kor- ləşdirir (ÜST-ün hazırladığı Zədələnmə- 

a, sığınacaq (4 əsr), lərin, əlilliyin və əmək qabiliyyəssizliyinin 
əzər körpüsü (1867), beynəlxalq təsnifatına (1980) uyğun ola- 

məbədi, “Qalalı” гад). Ə.-in tibbi modeli Ə.-i həyat fəaliy- 
yətinin məhdudlaşması, əlili isə cəmiyyətdə 
tibbi problemləri (bu da sosial yetərsizliyin 

inkişafını və sosial müdafiənin zəruriliyini 
şərtləndirir) olan insan kimi nəzərdən 
keçirir. 

Sosial model Ə.--i ayrıca kateqoriyaya 
mənsub insanların xüsusiyyəti kimi təfsir 

edir. “Əlillərin hüquqları haqqında” bey- 
nəlxalq Konvensiyaya (2006) uyğun ola- 
raq, Ə, "sağlamlığı pozulmuş insanlar ilə 
münasibət və mühit mancələri arasında baş 
verən və onların cəmiyyət həyatında di- 

oğlu qalaçası, qalı 
Göyqala (5 əsr), L 
bulaq (19 əsr), ma, 
qalası var idi 
ƏLİLƏMBƏYLİ - Azərb. Resp. Sabir- 
abad r-nunda kənd, Əliləmbəyli ə.d.-nin 
(Əliləmbəyli, Çöl Ağaməmmədli k.-ləri da- 
xildir) mərkəzi, R-n mərkəzindən 36 İnn с.- 
şədə, Muğan düzündədir. Əh. 1054 (2015), 
əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Tam orta məktəb, kitabxana, poçt, tibb 
məntəqəsi var, 
ƏLİLİ, Salvard - Yelizavetpol (Gəncə) 
qub.-nın Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 il- 
dən Qarıkilsə, 2.3.1940 ildən Sisyan r-nu) 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsrdə İrəvan gərləri ilə bərabər şəkildə tam və effektiv 
xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edildikdən iştirakına manc olan qarşılıqlı fəaliyyətin 
sonra kəndə İrandan, Türkiy илә er- nəticəsidir”, əlil isə "sabit fiziki, psixi, 
mənilər də köçürülmüşdür. 1918 ildə ermə- intellektual, yaxud sensor qüsurları. olan 
nilər tərəfindən kəndin bütün azərb, əhalisi şəxsdir”. Azərb. Resp.-nda Ə. şəxslərin 

müxtəlif mancələrlə qarşılıqlı təsir zamanı 
digərləri ilə bərabər səviyyədə cəmiyyət 
həyatında tam və səmərəli iştirakına mane 

işdür, Bölgədə sovet hakimiyyəti 
fuqdun sonra qaçqın əhalinin geri qa- 
şhissəsi 1948-53 illərdə Azərb.-a de 

portasiya olunmuşdur. 3.1.1935 ildə kənd olan sabit fiziki, psixi və əqli və ya his- 
Salvard adlandırılmışdır siyyat pozuntularının olması, əlil isə ana- 
ƏLİLİ Məmməd Əli oğlu (7.11.1898, Bakı dangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən 

13:6.1993, Bakı) — Azərb. kinoreyissoru, doğan əqli və ya fiziki qüsurlar nəticəsində 
aktyor, Azərb, SSR. əməkdar. incəsənət həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yar- 

xadimi (1959). Bakı Teatr Texnikumunu фала və müdafiəyə ehtiyacı olan şəxs kimi 
bitirmişdir (1929), Kinoda 1915 ildən fəa- nəzərdən keçirilir. Şəxsin hayat fəaliyyə- 
liyyət göstərmişdir. "Mavi dənizin sahi- tinin məhdudlaşması əlilin özünəxidmət, 

lində” (1936), “Kəndlilər” (1939), “Yeni hərəkət, səmtlənmək, ünsiyyət, öz davranı- 
horizont” (1940), “Bəxtiyar” (1955) filmlə- şına nəzarət, habelə təhs almaq, əmək 
rinin геј, assistenti, "Bir məhəllədən iki fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyətini və 
nəfər” (1957), “Ögey ana" (1 Dənizi ya imkanlarını tamamilə, yaxud qismən 
fəth edənlər” (1959), “Koro (1960), itirməsində təzahür edir. 
Leyli və Məcnun” (1961), “Belə bir ada Azərb, Resp.-nda Ə. və ya 18 yaşınadək 

vardır” (1963), “Arşın mal alan” (1965), uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdud- 
"Dağlarda döyüş” (1967) filmlərinin 2-ci luğu şəxsin tibbi-sosial ekspertiza müayi- 

u olmuş, aktyor kimi də rol almışdır. nəsindən keçirilərək, Ə. haqqında müvafiq Neft və milyonlar səltənətində” (1915), qərar çıxarılması yolu ilə müəyyən olunur. 
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Tibbi-sosial ekspertiza müayinəsi tibbi 
etika və deontologiya prinsiplərinə əsas- 
lanmaqla həyata: keçirilir. Şəxsin digər 
şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyətdə: 

tam vəsəmərəli iştirakına mane olan fiziki, 

psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntularının 
olmasını, sağlamlıq vəziyyətini və sosial 
uyğunlaşma dərəcəsini müəyyən etmək 

üçün funksional və laboratoriya münyinə- 
lərinin nəticələri, anamnestik məlumatlar: 
obyektiv qiymətləndirilir. Ə. və ya 18 ya- 
şinadək uşaqların sağlamlıq imkanlarının 

məhdudluğu barədə qərar klinik, psixoloyi, 
sosial-məişət, peşə amillərinin və şəxsin 
reabilitasiya potensialının kompleks halda: 
qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Bu zaman: 
xəstəliyin xarakteri, funksiyaların pozulma: 

dərəcəsi, müalicənin və reabilitasiya təd- 
birlərinin səmərəliliyi, orqanizmin kom- 
pensator (əvəzetmə) mexanizmlərinin və- 
ziyyəti, klinik və əmək proqnazları, sosial. 
uyğunlaşma (adaptasiya) imkanları, sosial: 
yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olması, 
əmək şəraiti, işinin mahiyyəti, peşə ha- 
zirliğı və yaşı nəzərə alınır. Tibbi-sosial 
ekspert komissiyaları tərəfindən birinci, 
ikinci və üçüncü dərəcə Ə. və 18 yaşınadək 
uşaqlara aidiyyətdə sağlamlıq imkanlarının 

məhdudluğu müəyyən olunur. 
Ә.4 təsdiq: olunmuş vətəndaşa: Ә.-ә 

görə pensiya təyin olunur, onun üçün həyat 
fəaliyyətinin məhdudlaşmasını aradan qal- 

diran, yaxud maksimum kompensasiya 
edən fərdi reabilitasiya proqramı işlənib 
hazırlanır, 

Ə, göstəricilərinə təsir göstərən başlıca 

amillər ölkənin demoqrafik vəziyyəti, əha- 
linin həyat səviyyəsi, xəstəliklərin yayıl- 
ması, səhiyyənin təşkili, müalicəvi-profi- 
laktik yardımın keyfiyyəti və s.-dir. Azərb. 
Resp.-nda əlillər Azərb. Resp.-nın Kons- 
titusiyasında, “Əlilliyin və uşaqların sağ- 
lamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısı- 
тип alınması, əlillərin və sağlamlıq imkan- 
Лап məhdud uşaqların reabilitasiyası və: 
sosial müdafiəsi haqqında” Azərb. Resp.- 
nın Qanununda (1992), “Əlilliyin və sağ- 

lamlıq imkanlarının müəyyən olunması 
meyarlarına dair” Əsasnamədə (1997), 

BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi 
“Əlillərin hüquq bəyannaməsi”ndə və digər 
qanunvericilik aktlarında təsbit edilmiş 
bütün sosial-iqtisadi, siyasi, şəxsi hüquq və 
azadlıqlara malikdirlər. Əlillər barəsində 
ayrı-seçkilik qadağandır və belə hərəkət: 
qanunla təqib ölunur. 
ƏLİMƏDƏDLİ (2000 ilədək Almədətli) — 
Azərb. Resp. Göygöl r-nunda kənd. Əlimə- 
dədli ə.d.-nin mərkəzi. R-n mərkəzindən 20 
km şm.-da, Qoşqar çayının sahilində, Gən- 

ƏLİMİRZƏYEV 

cə-Qazax düzənliyindədir. Әһ. 383 (2015): 
əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Ümumi ола məktəb, kitabxana, tibb məntə- 

i var. 

Ətiənər Lİ - Azərb: Resp. Ağdam 
r-nunda kənd. Əlimədətli ə.4.-nin (Əlimə- 
dətli, Cinli, Əliağalı, Xaçındərbətli, Kürd- 
lər, Qalayçılar, Mollalar k.-ləri daxildir) 
mərkəzi, R-n mərkəzindən 14 kn şm.-q.- 
də, Xaçın çayının sol sahilindən 8 kmaralı, 
Qarabağ silsiləsinin şm.-ş. ətəyindədir. Əh. 

1256 (2015): işğaldan (1993, iyun) əvvəl 
taxılçılıq, heyvandarlıq, üzümçülük və bağ- 

çılıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, uşaq 
bağçası, mədəniyyət evi, tibb məntəqəsi var 
idi, 
ƏLİMƏHƏMMƏDLİ - İranın Ərdəbil 
ostanında kənd, Meşkin şəhristanının 
Mərkəzi bölgəsinin Ərşəq kəndistanındı, 

bölgə mərkəzindən 48 kn şm.-ş.-də yerləşir. 
ƏLİMƏLİK - İranın Qərbi Azərbaycan 05- 
tanında kənd. Urmiya şəhristanının Sul- 

duz bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Sulduz 
qəs--ndən 4 (ән şm--q.-də yerləşir. 
ƏLİMƏMMƏD ÜZÜMÜ - Abşeronun 
qədim üzüm sortlarından biri. Novxanı, 
Buzovna və Türkan k.-lərindəki köhnə 
üzüm bağlarında əkilib-becərilir. Şərq süfrə 
üzümü sortları yarımqrupuna mənsubdur. 
Yarnaqları orta ölçüdə, dəyirmi, beşdilimli- 

dir. Alt səthi seyrək tükcüklüdür. Çiçəyi 
ikicinsiyyətlidir. Salxımının uz. 12-18 sm, 

eni 8-10 sm-dir. Kütləsi 212,6 q-dır. Giləsi 
3-4 toxumludur. Geeyetişən sortdur. Yetiş- 
məsi oktyabrın birinci və ikinci ongünlü- 

yünə təsadüf edir. Tənəkləri güclü boy atır. 
Çox məhsuldardır. Tərkibində 19,6 q/100 
хт? şəkər, 6,2 q/dm) turşu vardır. Abşeron 

Əliməmməd üzümü. 

üçün perspektivlidir. Oidiuma qarşı tole- cəli Vətən müharibəsi ordeni, həmçinin bir 
галди. neçə sovel və Çexoslovakiya medalı ilə təl- 

Əd: PanahovTM. SəfimovVS. Zari tif olunmuşdur. 
ƏM. Azərbaycanda üzümçülük. В. 2010, ƏLİMƏRDANOV Hafiz Mütəllim oğlu 
ƏLİMƏMMƏDORA - Azərb. Resp, Qu- (d/1.1.1948, İsmayıllı r-nunun Lahic qəs.) — 
ba r-nunun Hacıhüseynli ə.d.-ndə kənd, Azərb, kimyaçısı. Kimya e.d. (1993), prof. 
R-n mərkəzindən 24 km şm..ş.-də, Samur- (2008), AMEA-nın muüzvü (2014), Azərb. 
Abşeron kanalı sahilində, düzənlikdədir. Dövlət Un-ini bi- 
Әһ. 1048 (2015): əkinçilik, meyvəçilik və tirmişdir (1971), 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam ort mək- Azərb, SSR EA-nın 
təb, klub, kitabxana, tibb məntəqəsi var, Y.H.Məmmədəli- 
ƏLİMƏRDAN İranın Qərbi Azərbaycan yev ad, Neft./ 
ostanında kənd. Maku şəhristanının Siyah- ya Prosesləri İn- 
çeşmə bölgəsinin Bəhbəhcik kəndistanın- tunda böyük və 
da, Siyahçeşmə qəs.-ndən 26 (ун ş.-də aparıcı elmi işçi 
yerləşir. (1981-97) işləmiş, 
ƏLİMƏRDAN - İranın Zəncan ostanında 1997 ildən labora- 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Qiydar bölgə- toriya müdiri vəzi- 
sinin Qışlaqat kəndistanında, Qiydar qəs.- fəsində çalışır. Tədqiqatları naften karbo- 
ndən 64 km q--də yerləşir. hidrogenlərin oksidləşmə, dehidrogenləş- 
ƏLİMƏRDAN - İrəvan xanlığı Vedibasar mə, dehidroalkilləşmə, izomerləşmə reak- 
mahalının (9:9.1930 ildən Vedi, 15:5.1968 siyalarının qanunauyğunluqlarının öyrə- 
ildən Ararat r-nu) Millidərə bölgəsində, nilməsinə: beş- və altüzlü alitsiklik ke- 

Mil (Dəvəgözü) çayının kənarında azərb.- tonların və laktonların alınma üsulları və 
ların yaşadığı kənd. 1826-28 illər Rusiya- texnologiyalarının işlənib hazırlanmasını 
İran müharibəsi zamanı kənd dağıdılmış, həsr edilmişdir. 260 elmi əsərin müəllifidir. 
əhalisi qaçqın düşmüşdür. Sonralar geri Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
qayıdan əhali yenidən burada məskunlaş- var. 

mişdir. 1918 ildə erməni-daşnak hücumları ƏLİMİRZƏYEV Əşrəf Oruc oğlu (8.2 
zamanı kənd yandırılmış, əhalisinin böyük 1910, Qutqaşen r-nunun (indiki Qəbələ) 

hissəsi qətlə yetirilmiş, sağ qalanlar isə Qəmərvan k.- 13.1.1982, Mirzəbəyli k.) 
qaçqın düşmüşlər. 1922 ildə yenidən yurda - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1966). 
dönən əhali 1949 ildə Azərb.-na depor. 1933-76 illərdə 

tasiya olunmuşdur. “Yeni kənd”, “Ba- 

ƏLİMƏRDANLI - Azərb. Resp. Tovuz ki fəhləsi”, "Şən 
r-nunda kənd, Əlimərdanlı ə.d.-nin mər- həyat” k-zlarında 
kəzi, R-n mərkəzindən 8 km şm--ş.--də, To- 
vuz çayının sahilində, Gəncə-Qazax dü- 
zənliyindədir. Əh. 3373 (2015): əkinçilik 

və heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta 
məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, ki- 
tabxana, mədəniyyət evi var, 
ƏLİMƏRDANOV Əlimərdan Ağayeviç 
(16.2.1916, Bakı – 25.1.1990, Bakı) – 

Böyük Vətən mühuribəsi qəhrəmanı, parti- 
zan hərəkatının iştirakçısı, kiçik leytenant. 
1941 ildə sovet ordusuna çağırılmış, müx- 
təlif cəbhələrdə vuruşmuşdur. 1942 ildə 
Krımda gedən döyüşlərdə yaralanmış və 
əsir alınmışdır. 1943 ilin avqustunda Odes- 
sü ş.-ndə əsir düşərgəsindən qaçib partizan- 
lara qoşulmuşdur. Rəhbərlik etdiyi təxribat 
və kəşfiyyat qrupu bir sıra əməliyyatda 
iştirak etmiş, bir dəstə çex-slovak əsgər və 
zabitinin faşistlərdən qaçıb sovet partizan- 
larına qoşulmasının təşkilatçılarından ol- 
muşdur. 1944 ilin aprelində əsir alınıb 
Daxau və Mauthauzen ölüm düşərgələrinə 
salınmışdır. Müharibədən sonra x.L-nın 
müxtəlif sahələrində çalışmışdır. 2-ci dərə- 

mühasib, Qəmər- 
van kənd soveti- 

nin sədri, Qutqa- 

şen r-nu heyvan- 
darlıq məhsulları 
üzrə tədarük mü- 
vəkilinin müavi- 

ni, "Bakı fəhləsi” k-zunda və Xanlar ad, 
k-zda sədr işləmişdir. 1965 ildə heyvan- 
darlıq sahəsində yüksək əmək göstəriciləri 
əldə etmişdir, Azərb. SSR Ali Sovetinin 

(5-6-cı çağırış) deputatı olmuşdur. 2 dəfə 

Lenin ordeni, Oktyabr İnqilabı ordeni və 
medallarla təltif edilmişdir. 

ƏLİMİRZƏYEV Xalid Əlimirzə oğlu 
(16.1.1932, indiki Qəbələ r-nunun Qəmər- 

van Ҝ. — 30.1.2016, Bakı) – Azərb, 

ədəbiyyatşünası. Filologiya e.d. (1972), 
prof. (1974). Azərb. Dövlət Un-tini bitir- 

mişdir (1956). 1963-2016 illərdə Azərb. 
Dövlət Un-ündə (indiki BDU) pedaqoli 
fəaliyyət göstərmişdir (1974 ildən Azərb. 
ədəbiyyatı tarixi kafedrasının prof.-u), 
1992-93 illərdə Azərb. Resp. təhsil nazi- 
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ƏLİMİRZƏYEV ј 
rinin birinci müavini işləmişdir. Tədqi- 
qatları, əsasən, C.Məmmədquluzadə ir- si- 
nin öyrənilməsinə, klassik və müasir 
Azərb. ədəbiyyatının ədəbi-nəzəri prob- 
lemlərinə, ədəbiyyatşünaslığın müxtəlif: 
məsələlərinə həsr olunmuşdur. 300-dən 
çox elmi əsərin, o cümlədən bir çox mo- 
noqrafiya və kitabın müəllifidir. 
ƏLİMİRZƏYEV Xəlil Oruc oğlu (17. 
12.1918, indiki Qəbələ r-nunun Mirzəbəy- 
lik. - 28.8.1976, Bakı) — Azərb. tarixçisi, 
tarix e.d. (1963), prof: (1964). Azərb. Döv- 
lət Un-tini bitirmişdir (1948). Əsas tədqi- 
qat sahəsi Azərb, kəndinin tarixidir. 100- 
dən çox elmi əsərin, o cümlədən bir neçə 
monoqrafiya və kitabın müəllifidir. 
ƏLİMOV Əhmədxan Kərimxan oğlu 
(1.4.1931, Qusar r-nunun Mucuq k: 
22.12.2014, Baki) — Azərb, geoloqu, geo- 
logiya-mineralogiya e.d. (1989), prof: 
(1991). 1957 ildə Azərb: Sənaye İn-tunu 
ündiki ADNSU) bitirmişdir: həmin ildən 
ömrünün sonunadək Azərb. Hidrotexnika 
və Meliorasiya ETİ-də texnik, mühəndis, 
baş elmi işçi, "Meliorativ hidrogeologiya 
laboratoriyasının müdiri vəzifələrində 
ləmişdir. Tədqiqatları torpaqların və yeraltı 
s stilik, su-duz reiiminin, kollektor- 

rinin coğrafiyası və formalaşması 
ğunluqlarının, meliorativ: tədbi- 

оја şəraitə təsirinin öyrənil- 
qanunau 
rlərin hidrogeı 

məsinə aiddir. 1980-95 illərdə Azərb. Neft 
və Kimya İn-tunda pedaqoyi fəaliyyət gös- 
tərmişdir. 168 elmi əsərin, o cümlədən 3 
monoqrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 

hazırlanmasında xidməti var, 

nali Muğanın qrunt sularının 
olaraq гејип və balansı. В. 

Əlincə qı 

1997: Meliorativ-hidrogeoloyi proqnozların əsas- 

landırılmasında hidrogeoloyi proseslərin rolu və su- 
duz balansının qidalanma mənbələrinin miqdarca 

qiymətləndirilməsi. B., 2001: Xəzər hövzəsinin ekolo- 

ii problemləri. В. 2007. 
ƏLİMURAD XAN (? - 1785, İsfahan, 
Xəzri k.)-Zəndilər sülaləsindən İran haki- 
mi (1781-85), Ağa Məhəmməd şah Qacar 
və Osmanlı dövləti ilə mübarizə aparmış- 
dir, Ə.x.-in hakimiyyəti dövründə paytaxt 
Şirazdan İsfahana köçürülmüşdü. Ə.x. 
1784 ildə Rusiyaya müraciət edərək İran 
şahı kimi tanınmasını və ona hərbi yardım 
göstərilməsini xahiş etmiş, bunun əvə- 

zində 18 əsrin 20-30-cu illərində Rusiya 
imperiyasının tərkibinə keçmiş ərazilər, 
həmçinin Qarabağ, Qaradağ, Naxçıvan və 
İrəvan xanlıqları üzərində Rusiyanın 
suverenliyini qəbul etməyə hazır olduğunu 
bildirmişdi. Ə.x.-ın təklifi II Yekaterina 
tərəfindən rəğbətlə qarşılansa da, Rusiya 
ilə Әх. arasında müqavilə bağlanma- 
mişdi, Fransanın təzyiqi altında Ə.x, 1784 
ilin sonlarında Rusiya əleyhinə Fransa və 
Türkiyə ilə danışıqlara başlamışdı 
İranda avropalılara ticarət sahəsində geniş 
imtiyazlar vermişdi. 
ƏLİNAĞILAR — Azərb. Resp. Gədəbəy 
r-nunda kənd, Əlinağılar ə.d.-nin (Əlina- 
фиаг, Arisu k.-ləri daxildir) mərkəzi, R-n 
mərkəzindən 13 kn c.-q.-də, Arısu çayının 
(Şəmkir çayının qolu) sahilində, dağlıq əra- 
zidədir. Əh. 916 (2015): əkinçilik və hey- 

vandarlıqla məşğuldur, Tam orta məktəb, 
klub, poçt, tibb məntəqəsi var, 
ƏLİNCƏ - Azərb. Resp. Culfa r-nu (Мах. 
MR) ərazisində, eyniadlı çayın sağ sahilin- 
də dağ. Hünd. 1821.4 m. Vulkan mənşəli- 

dir. Təkrarolunmaz qayalıq landşaft əmələ 
gətirmişdir. Məşhur Əlincə qalası burada- 
dir, 
ƏLİNCƏ - Azərb, Resp: Culfa r-nunda: 
(Nax. MR) kənd, Əlincə ə.d--nin (Əlincə, 
Xoşkeşin k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən və diy. st.-ndan 35 km şm.-da, 
Əlincəçayın sağ sahilində, Zəngəzur silsilə- 
sinin yamacındadır. Әһ. 726 (2011): üzüm- 
çülük, əkinçilik, heyvandarlıqla məşğuldur. 

Tam orta məktəb, klub, 2 kitabxana, feld- 
şer-mama məntəqəsi, poçt, ATS var, 
ƏLİNCƏ - İranın Zəncan ostanında kənd, 
Mərkəzi şəhristanının Qiydar bölgəsinin 
Söhrəvərd kəndistanında, Qiydar qəs.-ndən 
29 km şm--q.-də yerləşir. 
ƏLİNCƏ QALASI, Əlincəqala, 
Əlincə, Alancik, Alıncaqala- 
Azərb, Resp. qala. Culfa r-nunda (Nax, 
MR), Əlincəçayın sağ sahilində, sıldırım 
dağ zirvəsindədir. Qədim mənbələrdə 
“Erincaq?, “Alancik”, “Alınca”, “Alancuq” 
və s. kimi qeyd olunur. Ə.q.-nın adı təd- 
qiqatçıların fikrincə, qədim türk dilində 
“düzənlik”, “meydan” mənasında işlədilən 

“alan” sözündəndir. Bu, qalanın yerləşdiyi 
kiçik sahənin meydançaya bənzəməsi ilə 
əlaqədardır. Xalq etimologiyasına görə isə 
qalanın adı “Əlincər", yəni “əlini çək" kimi 
yozulur. Ə.q.-nin tikilmə tarixi haqqında 
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bir qrup təd- 
qiqatçı onu 2 min il əvvələ, digərləri isə 3 
7 əsrlərə (Sasani dövrünə) aid edirlər. 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Ə.q. 
istehkam kimi təsvir olunur. Ə.q. haqqında 
tarixçilərdən Asoğik (928-1019), Nəsəvi 
(13 əsr), Şərafəddin Əli Yəzdi (15 əsr), 

İspaniya səfiri Klavixo (15 əst), Evliya 
Çələbi (17 əsr) və b. məlumat vermişlər. 

Əlq.-nın divarları Əlincə d.-nın ətək- 
lərindən başlayaraq pillələr şəklində yuxa- 
niya doğru ucalır və onun zirvəsini bü- 
tünlüklə əhatə edir. Qalanın qədim bəndi 
ətraf kəndlərdən gətirilmiş iri daşlardan və 
bişmiş kərpicdən hörülmüşdür. Ş. yamacın- 
da yarımdairəvi bürcləri olan 3, q. yama- 
çında isə 8 divarın xarabalığı qalmışdır. 
Qala qapısı Xanəgah k. tərəfdədir. Qalaya 
gedən yolların üstündə vaxtilə mühafizə 

məqşədilə tikilmiş gözətçixana, səngər və 
bürclər olmuşdur. Ə.q., əsasən, 3 geniş 

sahədən (ş., şm.-q. və c.-q.) ibarətdi 
sahəsindən şm.-q. və с. Сар sahələrinə 
qalxmaq üçün daş pillələr qoyulmuşdur. 
Qalanın kiçik şəhərciyi xatırladan yuxarı 

hissəsində bişmiş kərpicdən tikilmiş çoxlu 
yaşayış və ictimai binaların xarabalıqları və 
bünövrə daşları nəzərə çarpır. Qala 
rəislərinin və iri feodalların yaşayış yeri 
olmuş bu sahə “Şahfaxtı” adlanır. Ə.q.-nda 
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feodallara məxsus 21. 
qalıqları 19: əsr. 

olunmuşdur. Qalada vaxtilə ilxı və ə 

qara saxlamaq, 600-ə qədər döyüşçünü atı 
və və həbi sursatı ilə yerləşdirmək mümkün 
idi. Ayrı-ayrı yerlərində 7-dək su hovuzu 
qazılmış, təpənin yuxarısındakı qayada 
xüsusi arxlar (şırımlar bu arxlara qa- 
yanın zirvəsindən yağış və qar suları topla- 
nırdı) çapılmışdır. Qalada əsaslı arxeoloyi 
qızıntı işləri və təsadüfi tapıntılar nəticə- 

sində bir sıra maddi-mədəniyyət qalıqları — 
saxsı qab fraqmentləri, sikkələr, tikinti ma- 
terialları və s. əldə edilmişdir: şirsiz və şirli 
saxsı qab qırıqları, əsasən, 9-11 əsrlərə 
aiddir. Onların üzərində müxtəlif nəbati 
naxışlara və heyvan (quş, ceyran, maral, 
ilan, balıq və s.) təsvirlərinə təsadüf edilir, 
Şirli qabların əsas naxışları həndəsi fraq- 
mentlərdir. Tapılmış yüksək keyfiyyətli 
seladon saxsı qab parçası nəzəri cəlb edir. 

Tədqiqatçıların fikrincə, seladon qablar: 
Azərb.-a Böyük İpək Yolu vasitəsilə Çin- 
dən gətirilirdi. 

Eldənizlərin hakimiyyəti dövründə 
Ә.ф-пип əhəmiyyəti artmış, hökmdar ailə- 
sinin sığınacaq yerinə çevrilmişdi. Naxçı- 
van hakimi Zahidə xatının iqamətgahı və 
Eldənizlərin xəzinəsi Ə.q.-nda yerləşirdi. 
1225 ildə Cəlaləddinin Azərb.-a hücumu 
zamanı Eldənizlər dövlətinin hökmdarı 
Özbək 11210-25) Ə.q.-na sığınmış və bu- 
rada öldürülmüşdür. Ә.д. 13-14 əsrlərdə 

Hülakıların, 14 əsrin ikinci yarısında Cə- 

lairilərin hakimiyyəti altında olmuşdur. Ha- 

kimlərindən Sultan Tahirin, kutvallarından 
(qala rəisi) Uztəmurun (1343), Xacə Cöv- 
hərin (1390), əmir Altunun (1390), Seyid 
Əlinin, Hacı Salehin və Əhməd Oğulşa- 
yinin (1401) адап bəllidir. 14 əsrin 80-90- 

cı illərində Ə.q. Teymura qarşı mübarizədə 
əsas istinadgaha çevrilmiş və 14 il müdafiə 
olunmuşdur. Teymurun gəlməsini eşidən 
Cəlairi Sultan Əhməd (1382-1410) ailəsini, 

xəzinəsini və yaxınlarını Ə.q.-nda yerləş- 
dirib Bağdada çəkilmişdi. Teymur 1386- 
1401 illərdə Ə.q.-na 4 dəfə yürüş etmişdir. 
İlk yürüş (1386) zamanı qala ətrafında şid- 
dətli vuruşma getmiş, qalanın aşağı sən- 

gərləri tutulmuş, müdafiəçilər daha yuxarı 
səngərlərə çəkilmişlər. Teymurun oğlu 
Miranşah Ə.q.-nı mühasirəyə almış (qa- 
lanın müdafiəsinə Cəlairi əmiri Altun baş- 

çılıq: edirdi), müdafiəçilərin su ehtiyatı 
tükənmişdi. Qaladakılar təslim olmağa 
hazırlaşarkən güclü yağış yağmış və su 
qıtlığı aradan qalxmışdı. 1387-92 illərdə 
müdafiəçilər Teymurun Azərb.-da olma- 
masından istifadə edərək 4 dəfə Təbrizə hü- 
cum etmiş, bunların üçündə (1388, 1390, 

oymalı 
minlik qoşununun Ə.q.-na hü- 

5 qala müdafiəçilərindən bir 
dəstə Altunun başçılığı ilə oradan çıxmışdı. 
Geri döndükdə Teymurun qoşunu tərəfin- 
dən qalanın tutulduğunu görmüş, onlara: 
hücum edib böyük itkiyə məruz qoymuşlar: 
4 tümən əmirindən ikisi öldürülmüş və 
müdafiəçilər qalaya daxil olmuşlar. 1397 
ildə Şəkinin və gürcülərin birləşmiş qo- 
şünlari Ə.q.-na hücum etmiş və Teymuri 
sərkərdəsi Sultan Səncəri məğlubiyyətə 
uğradaraq, Sultan Əhmədin oğlu Sultan 
Tahiri mühasirədən çıxarıb Bağdada gön- 
dərmişdilər. Qalanın müdafiəsinə bir müd- 
dət Seyid Əli, Hacı Saleh və 3 nəfər gürcü 
aznaünu başçılıq etmişdi. 1399 ildə Teymur 
Əqq--na üçüncü dəfə (5-6 əmirin başçılığı 
ilə) qoşun göndərmişdi. Onun hücumu ərə- 

fəsində aralarında yaranmış ixtilafa görə 
Sultan Tahir növbəti hərbi səfərdən qayı- 

dan Altunu qalaya buraxmamışdı. Bəzi 
əmirlər və döyüşçülər Tahirdən üz dön- 
dərib qalanı tərk etmişdilər. Vəziyyətin 
ağırlaşdığını görən Tahir xəzinəni yığış- 
dirib Bağdada qaçmışdı. Teymur qalaya 
daxil olmuş və qalanın kutyalı Əhməd 
Oğulşayi öldürülmüşdü. Teymurun ölü- 
mündən (1405) sonra Ə.q. yenidən Cə- 
lairilərin, sonra isə Qaraqoyunluların ha- 
kimiyyəti altına keçmişdi. Qardaşı Cahan- 
şahla hakimiyyət uğrunda mübarizə apa- 
ran Qaraqoyunlu hökmdarı İsgəndər oğlu 
Qubad Mirzə tərəfindən öldürüldükdən 

sonra Cahanşah Ә.д-пи ələ keçirmişdi. Bir 
müddət Ağqoyunluların, sonralar isə Sə- 
fəvilərin hakimiyyətində olan Əlq. ara çə- 
kişmələri və müharibələr nəticəsində da- 

ğılmışdı. 

ƏLİNCƏ NAHİYƏSİ - 18 əsrin əyvəllə- 
rində Osmanlıların idarəsində olan Naxçı- 
van sancağının 14 nahiyəsindən biri. “Nax- 
çıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndən 
aydın olur ki, bu dövrdə Ә.п. 28 yaşayış 
məntəqəsini əhatə etmişdir. Əhalisi etnik 

deyil, dini mənsubiyyətinə görə qruplaş- 
dirilmişdı: əhalinin böyük əksəriyyəti mü- 
səlmanlar (Azərb. türkləri) idi. Nahiyənin 
illik gəliri 243.164 akçaya çatırdı. Bu, 
Naxçıvan sancağının illik gəlirinin 9,394-- 
ini təşkil edirdi. 
ƏLİNCƏ ZƏRBXANASI - orta əsr ha- 
kimlərinin xəzinələrinin saxlanıldığı Əlincə 
qalasında yerləşirdi. 14 əsr – 16 əsrin əv- 
vəllərində burada Hülakular və Teymuri- 
lərin adından gümüş dirhəmlərin kəsildiyi 
məlumdur. 
ƏLİNCƏÇAY - Azərb. Resp. Culfa və 
Babək r-nlari (Nax, MR) ərazisində çay. 
Arazın sol qolu. Uz. 62 km, hövzəsinin sah 
599 kmi-dir. Zəngəzur silsiləsindəki Də- 

mirlidağın yamacından (2800 m hünd.-dən) 
başlanır. Xəznədərə və Ləkətağsu çayla 
nın birləşməsindən əmələ gəlir. Gülüstan k 
yaxınlığında, 695 m hünd.-də Araza tökü- 

raltı sular və qar suları ilə qi: 
iş suları illik axımın 1596-ni 

təşkil edir. Suvarmada geniş istifadə edil- 
diyindən yayda suyu mənsəbinə çatmır. 

Ə, vadisində Naxçıvan mədəniyyəti 
üçün səciyyəvi olan maddi mədəniyyət 
nümunələri aşkar edilmişdir (Ağsal, 20- 
gala, Qazançı, Saltax, Xanəgah, Yeycə və 
s.), Əzəmətli İlandağ da (Haçadağ) Ə. 
vadisində yerləşir. Tapıntılar Naxçıvan əra 
zisinin iqtisadi, ictimai tarixini, mədəniyyət 

və sənətkarlığını öyrənmək üçün maddi 
qaynaqlardır. 

Əlincəşay хапәраһи 
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ƏLİNCƏÇAY ÇINQIL-QUM QARIŞIĞI YATAĞI 

Əlişah məscidi. Təbriz. 

ƏLİNCƏÇAY ÇINQIL-QUM QARI- 
ŞIĞI YATAĞI - Azərb. Resp. Culfa r-nu 
(Nax, MR) ərazisində, Culfa ş.-ndən 6 kn 
şm--q.-dədir. Geol. quruluşunda Müasir 
dövrün allüvial-prolüvial çöküntüləri = ça- 
qıl və qum qırışığı iştirak edir. Çaqıl və 
çınqıl müxtəlif effuziv və intruziv süxurla- 
ni qırıntılarından ibarətdir. Çaqıl-qum qa- 
пуд yuyulduqdan sonra adi və hidro- 

xniki beton doldurucuları kimi istifadə 
a bilər. Yatağın sənaye ehtiyatları 12,8 
mi-dir 

ƏLİNCƏÇAY XANƏGAHI – Azərb 
r-nunun (Nax, MR) Xanəgah 
srlərə aid memarlıq kompleksi 

mpleksdən dövrümüzədək türbə, məs- 

Resp, Си 

m abidənin sütunları və başqa 
xarabalığı qalmışdır. Әхх 

ksinin Lalabəy adlı şəxsin 
tikdirdiyi kvadratşəkilli türbə təşkil edir. 
Türbənin kitabəsində memarın adı (Cə- 
maləddin) qa 
tərən hissə da 

niş, lakin inşa tarixini gös- 
ğıldığından, nə vaxt tikildiyi 

müəyyən deyil, Üslub xüsusiyyətinə görə 
onun 12 əsrin sonu 13 əsrin əvvəllərində 
tikildiyi ehtimal olunur, Türbənin yuxarı 
künclərindəki böyükhəcmli /romp qurşağı 
daxili quruluşa arxaik görkəm verir. 
Tromplar səkkizbucaqlıya, sra/aktit qur- 
Визи isə onaltıbucaqlıya keçid təşkil edir 
ki, bu da çadırvarı günbəzin oturacağını 
əmələ gətirir. Türbənin günbəzi dağıl- 
mışdır. Xanəgahın giriş qapısının hər iki 
tərəfində şərti olaraq "mehrab” adlandırı- 
lan düzbucaqlı pannolar gəcdən oyulmuş 
qabarıq naxışlar və dini məzmunlu kitabə- 
lərlə işlənilmişdir. Bunlar gəc üzərində 
plastik oymanın ən yaxşı nümunələrindən- 
dir. Türbənin giriş baştağının memarlıq 
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elementləri Mömünə xatın türbəsinin ay- 
rntilarına oxşayır: inşasında kərpiclə ya- 
naşı firuzəyi kaşıdan da istifadə olunmuş- 
dür. Türbənin baştağına bitişik tikilmiş 
məscid 2 dayaqla 6 hissəyə bölünmüş və һәг 
hissə günbəzlə örtülmüşdür. Məscidin kita- 
bəsində onun hicri 901 ildə (1496) naməlum 
qadının sifarişi Лә tikildiyi göstərilir. 

Əl: Ваидов СМ. и др. Хансга на реҝе 
Алиндәжа-ҹа, в кн: Архитектура Азербаһджана. 

Упоха Низами. М.- B. 1947: Salamzadə ӘУ 

Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri 
B, 1976. 
ƏLİNƏZƏRLİ - Azərb. Resp. Beyləqan 
r-nunda kənd. Əlinəzərli ə.d--nin mərkəzi 
R-n mərkəzindən 8 kən ş.-də, Beyləqan: 
İmişli avtomobil yolundan 7 km aralı, Mil. 
düzündədir. Əh. 1810 (2015), əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, uşaq bağçası, kitabxana, klub, rabitə 

əstəxana, tibb məntəqəsi var, 

LI – İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Kəlibər 
bölgəsinin Gərmaduz kəndistanında, Kəli- 
bər qəs.-ndən 36 kn şm.-da yerləşir. 

Azərb. Resp. Goranboy 
r-nunda kənd. Əlirzalı ə.d.-nin mərkəzi. 
R-n mərkəzindən 16 kn e.-ş.-də, İncəçayıri 
sahilində, düzənlikdədir, Əh. 1098 (2015): 
əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Tam orta məktəb, klub, kitabxana, tibb 
məntəqəsi var. 
ƏLİRZAYEV Əli Qənbərəli oğlu (d.30. 
3.1945, Nax. MR, Babək r-nunun Nehrəm: 
Ҝ.) - Azərb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. (1985), 
prof. (1993). Azərb. Resp, əməkdar elm 
xadimi (2002). Azərb, Politexnik İn-tunu 
bitirmişdir (1968). Azərb. SSR EA-nın 
İqtisadiyyat İn-runda kiçik elmi işçi, böyük 

elmi işçi, şöbə müdiri (1973-86), Azərb. 
Xalq Təsərrüfatı İn-tununda elmi işlər üzrə: 
prorektor (1986-89) və prof. (1989-91), 
Naxçıvan Dövlət Un-tinin iqtisadiyyat və 
idarəetmə kafedrasının müdiri (1991-93), 
1993-97 ildən Azərb. Dövlət İqtisad Un- 
tində prof., 1997 ildən kafedra müdiri və- 
zifəsində çalışır. Azərb. Resp.-nın Milli 
Məclisinin (1-3-cü çağırış) deputatı, Ы 
sadi siyasət komissiyasının sədr müavini 
olmuşdur. Tədqiqatları respublikanın sosial 

inkişafı, həyat səviyyəsi, bazar münasibət- 
ləri şəraitində islahatların nəzəri-metodoloyi 

problemləri, riyazi-iqtisadi metodlar, bazar 

iqtisadiyyatında dövlət tənzimlənməsi sa- 
hələrinə aiddir. Gəlir və istehlak balansları. 
nın regionlar üzrə metodologiyasını yarat- 

mişdir. 300-ə yaxın elmi əsərin, o cüm- 

lədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir, Elmi 
kadrların hazırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Biamsocaxın содиалынах in ?könə- 
миҹсожих пропессов. Б. 1986: Azərbaycanda sahib- 
karlığın inkişafı problemləri və həlli yollan: nəzəriyyə 
və təcrübə, B., 2000. 
ƏLİSGƏNDƏROVA Hürü Mustafa qızı 

(1910, Ağstafa r-nunun Dağ Kəsəmən k.- 
841999, həmin k.-də) = Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1949). Ə.Nəvai ad. k-zda man- 
qabaşçısı (1930-68) işləmişdir. 1948 ildə 

pambıqçılıq sahəsində yüksək nailiyyətlər 
əldə etmişdir. 
ƏLİSOLTANLI – Azərb. Resp. Suatlı 
r-nunda kənd. Əlisoltanlı ə.d.-nin (Əlisol- 

tanlı, Potubəyli k.-ləri daxildir) mərkəzi, R- 
n mərkəzindən 5 Хән c.-q.-də, Saatlı-İmişli 
avtomobil yolu kənarında, Araz çayının sağ 
sahilində, Muğan düzündədir. Əh, 1754 
(2015): əkinçilik və heyvandarlıqla məş- 
ğuldur. Tam orta məktəb, uşaq bağçası, ki- 
tabxana, mədəniyyət evi, tibb məntəqəsi, 

pambıq emalı z-du var, 
ƏLİŞAH - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Təbriz şəhristanının Şəbüstər 
bölgəsinin Sis kəndistanında, Şəbüstər 
qəs.-ndən 12. km c.-ş.-də yerləşir. 
ƏLİŞAH MƏSCİDİ - 14 əsrə aid Azərb. 
memarlıq abidəsi. Təbrizdədir. 1310-20 il- 
lərdə Elxani hökmdarı Ölcaytu Məhəmməd 
Xudabəndənin vəziri Tacəddin Əlişah Təb- 
rizi tikdirmişdir (bəzi mənbələrə görə Əli- 
Şah həm də məscidin memarıdır). Məscid 
dövrümüzədək qismən qalmışdır. Abidənin 
mühafizə olunmuş c. hissəsi (mehrab tərəfi) 

binanın ümumi quruluşu haqqında təsəvvür: 
yaradır. Ə.m--nin dörd tərəfdən baştağ-ey- 
vanla əhatələhən düzbucaqlı, geniş daxili 
həyəti olmuşdur. Məscidin şm. tərəfdəki gi- 
riş yolunda qoşaminarəli (hünd. 35 m-dən: 
çox) əzəmətli baştağ ucalırdı. Mənbələrə 
görə, Ə.m.-nin həyətində böyük hovuz ol- 

ƏLİYEV ә ———гжж Sl 

müşdür, Binanın inşasında bişmiş kərpiclə 
yanaşı, qiymətli tikinti materiallarından, 
döşəmə və divarlarında mərmər və kaşıdan, 
bəzəklərində isə hətta qızıl və gümüşdən is- 
tifadə edilmişdir. Ə.m. vaxtilə Azərb.-ın, 
eləcə də Yaxın Şərqin əzəmətli memarlıq 
abidələrindən sayılmışdır. 1399-1404 illər- 
дә Səmərqənddə tikilmiş Bibixanın məsci- 
dinin quruluşunda Ə.m.-nin təsiri duyulur, 
Əm. Ərk qalası adı ilə də tanınır. Bu da 
məscidin qalanı xatırladan quruluşu və şə- 
hər içqalasına bitişik tikilməsi ilə əlaqədar- 
dir, 

Әд:Тизсигаулен B. Meveri, Али-паха 

”Tetpine, CTİB, 1887: Yeeiinos М.Брета- 
нинки İL, Саламзадс A, Heropiixapxıt- 
тектуры Азерба(джана. M., 1963. 
ƏLİŞEYX - İranın Qərbi Azərbaycan 05- 
tanında kənd. Xoy şəhristanının Ətraf böl- 
gəsinin Səkmənabad kəndistanında, Xoy 
ş-ndən 47 km q.-də yerləşir. 
ƏLİVERDİZADƏ Kərim Səlim oğlu 
(1:4.1911, Ağdam r-nunun Qaradağlı k, — 
1996, Bakı) — neft maşınqayırması sahəsin- 

də Azərb. alimi. Texnika e.d. (1963), prof: 
(1964), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı 
(1950), Azərb. SSR əməkdar mühəndisi 

(1960), Azərb. SSR əməkdar elm və tex- 

nika xadimi (1981). 1938 ildə Azərb. Sə- 
naye İn-tunu bitirmişdir. 1940-32 illərdə 
Azərb. Elmi Tədqiqat Neft Maşınqayırma 
İn-tunun (AzETNMİ elmi işlər üzrə direk- 
tor müavini, 1952-54 illərdə “Dənizneft- 

layihə” in-tunun direktoru, 1954-72 illərdə 

yenidən AzETNMİ-nin elmi işlər üzrə 
direktor müavini, 1972-90 illərdə Azərb. 

Neft və Kimya İn-tunda kafedra müdiri 
olmuşdur. Neftin ştanqlı dərinlik nasosu ilə 
çıxarılması, normal sıralı mancanaq dəz- 
gahlarının işlənilməsi və istehsalata tətbiqi, 
həmçinin neftin uzungedişli nasos relimi ilə 
vurulmasının nəzəri əsasları və texnika- 
sının işlənilməsi sahəsində tədqiqat işləri 

aparmışdır. 300-ə yaxın elmi əsərin, o cüm- 
lədən 3 monoqrafiyanın müəllifidir. 100-ə 
yaxın ixtirası varş. 2 dəfə “Şərəf nişanı” 
ordeni ilətəltif edilmişdir. 

Əsərləri: Балансирныс и индивидуалыныс 
приводы гаубинионасосиоН установҝи, B.. 1951: 
Расҹет и конструированис оборудованих Arx әкс- 
плуатадин нефтиных oxuyun, М, 1959: Приводы. 
митангового глубиниого насоса. М. 1973: 
ƏLİYAQUBLU (keçmiş adı Üçüncü Bey- 
nəlmiləl) — Azərb. Resp. Şəmkir r-nunda 

kənd: Əliyaqublu ə:d.-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 6 km ş--də, Bakı-Qazax av- 
tomobil yolu kənarında, Dəllər diy. st.-ndan 
4 km aralı, Gəncə-Qazax düzündədir. Əh. 

2513 (2015): heyvandarlıq, taxılçılıq və 
bostançılıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, 

şaq bağçası, mədəniyyət evi, kitabxana, 
tibb məntəqəsi, poçt, ATS, məscid уаг. 
ƏLİYANLI - Azərb. Resp. Bərdə r-nunun 
Kələntərli ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən: 
3 km сда, Yevlax-Bərdə- Ağdam avto- 
mobil yolu kənarında, düzənlikdədir. Әһ. 
888 (2015): əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Tam orta məktəb, tibb məntə- 
qəsi, kitabxana var. 
ƏLİYAR - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Əhər şəhristanının Vərzə- 
qan bölgəsinin Şərqi Dizmar kəndista- 
nında, Vərzəqan qəs.-ndən 22 kn şm.-da 
yerləşir. 

ƏLİYAR - Azərb, Resp. Şəki r-nunun 
Aydınbulaq ә.4.-пдә kənd. R-n mərkə- 
zindən 24 Јун c.-ş.-də, dağ ətəyindədir. 
Әһ. 590 (2015), maldarlıq və əkinçiliklə 
məşğuldur. Ümumi orta məktəb, tibb mən- 
təqəsi var, 
ƏLİYARLI Süleyman Sərdar oğlu (18 
12.1930, Beyləqan r-nunun Şahsevən k. – 
16:1:2014, Bakı) – Azərb. tarixçisi, tarix 

e.d. (1975), prof. (1980), əməkdar elm xa- 

dimi (1990). MDU-nun tarix fakültəsini bi- 

tirmişdir (1954), Azərb. SSR EA Tarix 

İn-tunda kiçik elmi işçi, elmi katib (1954- 
59) vəzifələrində çalışmışdır. 1959 ildə 

Azərb, Dövlət Un-tinin (indiki BDU) Azər- 
baycan tarixi kafedrasında pedaqoli fəaliy- 
yətə başlamış, ömrünün sonunadək (1965- 

80 illərdə dosent: 1978-2001 illərdə ka- 
fedra müdiri) orada işləmişdir. 1989-2000 

illərdə Azərb. Resp. Milli Məclisinin Topo- 

nimika komissiyasına başçılıq etmişdir. 26 
cildlik “Türklər” ensiklopediyasının redak- 
siya heyətinin üzvü və müəlliflərindən 
biridir. Elmi kadrların hazırlanmasında 

xidməti var. 150-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən bir neçə monoqrafiya və kitabın 
müəllifdir. 

Əsərləri: Нефтаныс монополии в Asepfafi- 
ayxan n период период мировов nol. Б. 1974: 
Ön be genesis of hc Azerbalyanian people (Tovards 
a formilation of the problem). “Soviet Anthropology 
and Arehseology”, L-NİY., 1990. 
ƏLİYAROV Rauf Yusif oğlu (4.30.11. 
1951, Bakı) – Azərb, geoloqu, geologiy 
mineralogiya e.d. (1996). Azərb, Dövlət 
Neft və Kimya İn-tunu (indiki Azərb. 
Dövlət Neft və Sənaye Un-ti) bitirmişdir 

(1973). Azəmeftdə mühəndis-geofizik 
(1973-78), Azərb. SSR EA Dərin Neft və 
Qaz Yataqları Problemləri İn-tunda bö- 
yük mühəndis, kiçik elmi işçi, böyük 
elmi işçi, şöbə müdiri, elmi işlər üzrə 
direktor müavini (1978-2003), ARDNŞ- 
nin nəzdində məhdud məsyliyyətli şirkə- 
tin idarəedici direktoru (Şahdəniz, 2003– 
15), 2015 ilin dekabrından Azərb. Dövlət 

Neft və Sənaye Un-tində elm və texnika 
işləri üzrə prorektordur. Elmi fəaliyyəti 
quyuların geofiziki tədqiqi əsasında neft 
və qazın təbii rezervuarlarının öyrənilmə- 
sinə həsr olunmuşdur. 120 elmi əsərin, o 
cümlədən monoqrafiyanın, 2. ixtiranın 
müəllifidir. 
ƏLİYAROVA Zərifə Abbasqulu qızı 
(3:7.1935, Naxçıvan — 26:6.1999, Bakı) — 
Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1977), 
prof. (1982). Azərb. SSR Dövlət mükafatı 

Tatreatı (1972). Azərb. Dövlət Un-tini bi- 
tirmişdir (1956). Azərb. SSR EA-nın Fizika 
İn-tünda laboratoriya müdiri vəzifəsində 
çalışmış (1974-82), 1982 ildən Azərb, Neft 
və Kimya İn-tunda fizika kafedrasının 
prof.-u olmuşdur. Tədqiqatları yarımkeçi- 
rici cihazlur (diod, çevirici yaddaş element- 
ləri хәз.) fizikası sahəsindədir. 60-dan çox 
elmi əsərin müəllifidir. 

ƏLİYETMƏZLİ - Azərb. Resp. İmişli 
r-nunun Məmmədli ə.d.-ndə kənd, R-n 

mərkəzindən 28 Хин şm.-da, Kür çayının 
sağ sahilində, Mil düzündədir. Əh, 625 
(2015): heyvandarlıq və əkinçiliklə məş- 
ğuldur. Tam orta məktəb, klub, tibb mən- 
təqəsi var, 
ƏLİYEV Adil Abbas Əli oğlu (4.7.9.1930, 
Bakı) – Azərb, geoloqu. Geologiya-mi 
neralogiya с.4. (1992), prof. (2010), Azərb, 
Resp. əməkdar elm xadimi (2005). Azərb. 
Resp. Dövlət mü- 
kafatı Taureatı 
(2010). 1954 ildə 

Azərb. Dövlət Un- 

tini bitirmiş, həmin 
ildən Azərb. SSR 

EA Geologiya İn- 
tunda elmi işçi, 

böyük elmi işçi 
(1968 ilədək), la- 
boratoriya rəhbəri 
(1969-86) olmuşdur. Suriya Neft Şirkə- 
tində baş mühəndis-kimyaçı, elmi məslə- 
hətçi (1987-90) işləmişdir. 1991 ildən 

AMEA-nın Geologiya İn-tunda şöbə mü- 
diridir. Tədqiqatları palçıq vulkanlarının 
tektonik-struktur xüsusiyyətləri və qanu- 
nauyğun yerləşməsi, onların dərinliklərdəki 
proseslərlə əlaqəsi, dərin yatım zonalarındı 
karbohidrogen yığınlarının geol.-geokim- 
yəvi kriterilərinin proqnozlaşdırılmısı və 
palçıq vulkanları sahələrində axtarış-kəş- 
fiyyat işlərinin metodikası üzrədir. 250-dən 

çox elmi əsərin, o cümlədən bir nc: 
noqrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Каталог imsepaeturii гразевых, 
вулканов Азербаһдаана (1810-2007 rr:) (5 Quli 
yev, R.R.Rəhmanovla birgə). Изл-во “Nafta-Pres”, 

345 



ƏLİYEV 

В, 2009: Атдас гризевых пудканов мира (İ.S.Qul- 

yev, F.Q.Dadaşov, R.R. Rəhmanovla birgə). Иза-во. 

“Nafta-Press”, В, 2015. 

ƏLİYEV Adil Abış oğlu (d25:9:1969, 
Nax, MR, Şərur r-nunun: Maxta k.) - 
Azərb, idmançısı. Ali Polis Akademiya- 
sini bitirmişdir 
(1998). Cüdo üzrə 
SSRİ idman ustasi 
(1988), kikboksinq 

əfə dün- 
ya çempionudur 
(2008, Limassol, 
Kipr: 2016, Rimi- 
ni, İtaliya). Azərb. 
Resp. Milli Məc- 
lisinin (3-4-5-ci 
çağırış) deputatıdır. 
ƏLİYEV Ağa Qurban oğlu (11.5.1911, 
Göyçay – 2 
çi geoloqu. Geologiya-mineralogiya e.d. 
(1963), prof: (1965), SSRİ. Dövlət müka- 
fatı laurcatı (1951) 
Azərb. SSR əmək- 

dar mühəndisi 
(1961), SSRİ-nin 

fəxri neftçisi (1971). 

1936 ildə Azərb. 
ye İn-tunu bi- 

işdir. 40 ilə ya- tr 
xın müxtəlif: kəş- 
fiyyat və neftçı- 

xarma idarələrində 
rəhbər vəzifələrdə işləmişdir. “Azərb. Də- 
niz Neft Kəşfiyyatı” trestinin baş geoloqu 
(1945-64), Azərb. Dövlət Neft Sənayesi 

Elmi Tədqiqat və Layihə İn-tunun direktor 
müavini (1966-77), 1977 ildən həmin in- 
ida laboratoriya rəhbəri olmuşdur, 1964-66 
illərdə Azərb. Neft və Kimya İn-tunda dərs 
demişdir. 1945 ildən dənizdə aparılmış 
geol.-kəşfiyyat işlərinə rəhbərlik etmişdir. 
Ə--in rəhbərliyi ilə Neft daşları, Gürgan- 

niz, Duvannı a. 

Bulla а., Bahar və 5. neft-qaz ya- taqları 

dəniz, Quma, Sanqaça 

açılmışdır. Pliosen çöküntülərinin bir neçə 

1 çöküntütoplanma hövzəsinə bö- 
lünməsinin yeni nəzəri müddəalarını ha- 

zirlamış, Küryanı sahədə neft və qaz 
yataqlarının axtarışı üçün konkret sahələr 
(Kürovdağ, Mişovdağ, Qalmas, Qarabağlı, 
Kürsəngi və 5.) ayırmışdır. Ə. çoxcildlik 
Azərbaycanın geologiyası” monoqrafiya- 

sının müəlliflərindəndir. Azərb. SSR Ali 

Soveti Rəyasət Heyətinin üzvü, Azərb. 
SSR.Ali Sovetinin (3-4-cü çağırış) deputatı 

olmuşdur. İki Qırmızı Əmək Bayrağı, 
“Şərəf nişanı” ordenləri ilə təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Геологин ни nefmenocioenb Kypa- 
Apakourexofi области, B., 1960: Заҝономерности. 
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рамсиеныи уелоник формиромини sayca 
нефик и таза Предканказы и Азербанджана, , 5, 
Азербаһджанска ССР (başqaları ilə birgə). М., 
1976, 

ƏLİYEV Ağadadaş Mahmud oğlu (d.16. 
10.1940, Bakı) - kimya texnologiyası 

sahəsində Azərb. alimi, texnika e.d. (1984), 
prof, (1986), AMEA-nın akad. (2001, m. 

üzv 1989). Azərb. 

Neft və Kimya İn- 
tünu: (ANKİ) bi- 
tirmişdir (1963). 
Sumqayıtda poçt 

qutusu müəssisə- 
sində maşinist, mü- 

həndis, mexanik 

(1963-64), Bakı 
Şin z-dunda me- 
xanik (1964-65) 
işləmiş, 1968 ildən Azərb. SSR EA Kimya 
Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İn- 
tunda (indiki AMEA-nın M/F.Nağıyev ad. 
Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu) baş 

mühəndis, elmi işçi, elmi katib, şöbə mü- 
diri, laboratoriya müdiri, direktor müavini, 
direktor vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda 

həmin in-tda laboratoriya müdiridir. ANKİ 
(1972-73) və Sumqayıt Texniki Un-tində 
(1995-2001) pedaqoyi fəaliyyət göstərmiş- 
dir. Tədqiqatları kimyəvi reaksiyaların ki- 
netika və mexanizminin öyrənilməsi, çox- 
mərhələli reaksiyalar üçün yüksək effek- 
tivliyə malik çoxfunksiyalı metalseolit 
katalizatorlarının sintezinin elmi əsaslarının 

yaradılması, qeyri-stasionar katalitik pro- 
seslərin nəzəriyyəsi və texnologiyası, kim- 

ya proseslərinin və kimya-texnoloyi sis- 
temlərin modelləşdirilməsi və optimallaş- 
dirilması, kimya texnologiyasının nəzəri 
əsaslarının işlənib hazırlanması sahəsin- 

dədir. Beynəlxalq konfranslarda məruzə ilə 

çıxış etmişdir. Yüksəkixtisaslı kadrların 

hazırlanmasında xidməti var. 600-dən çox: 

elmi əsərin müəllifidir. 

ƏLİYEV Ağakərim İmamqulu oğlu (22. 
10.1926, Laçın r-nunun Зопазаг k, — 

11.11.2009, Gəncə) — Azərb. baytar hə- 
kimi, Baytarlıq e.d. (2004), prof. (2009). 
Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı (1941- 
45), 1952 ildə Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn- 

tunu bitirmişdir. Həmin in-tda assistent 
(1953-56), baş müəllim, hazırlıq şöbəsinin 

müdiri, dosent (1956-62) işləmişdir. Təd- 
qiqatları heyvanların sinir-əzələ fiziologi- 
yası, mərkəzi sinir sistemi, qan, ürək-da- 
mar, tənəffüs, həzm sistemlərinə, maddələr: 
və ener)i mübadiləsinin heyvan orqanizm- 
lərinin inkişafındakı roluna həsr edilmişdir. 
80-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 15 
metodik vəsait və dərsliyin müəllifidir. 

ƏLİYEV Akif Hümbət oğlu (d.20.6.1940, 
Gürc. SSR, Bolnisi r-nunun Qoşakilsə k.) 
7 Azərb. pedaqoqu, pedaqoyi e.d. (2015), 
Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1962), 
Əmək fəaliyyətinə müəllimliklə başlamış, 
Azərb. Resp. Mərkəzi Müəllimləri Tək- 
milləşdirmə İn-tunda və Texniki peşə: 
məktəbləri və liseyləri üzrə təşkilati- 

metodik kabinetdə (indiki Tədris-Metodik 
Mərkəzi) metodist (1978-2000), Təhsil 
Problemləri İn-tunda (indiki Təhsil İn-tu) 
şöbə müdiri (2000-14) işləmişdir. 2014 
ildən baş elmi işçidir. Tədqiqatları kim- 
yanın tədrisi metodikasına həsr edilmişdir. 
80-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 1 mo- 
noqrafiyanın, dərslik və dərs vəsaitinin 
müəllifidir, 
ƏLİYEV Akif İsmayıl oğlu (4:.2.1934, 
Gəncə) — Azərb, geoloqu, geologiya-mi- 

neralogiya e.d. (1991), prof: (1996). Azərb, 
SSR Dövlət mükafatı laureatı (1988), 
Azərb. Sənaye İn-tunun geol. kəşfiyyat 
fakültəsini bitirmişdir (1956). 1959 ilədək 
neft mədənlərində çalışmışdır. Azərb, SSR 
FA Geologiya İn-tunda (indiki Geologiya 
və Geofizika İn-tu) kiçik elmi işçi (1962- 
66), Ümumittifaq Elmi Tədqiqat və Layihə: 
Qaz İn-tunda laboratoriya rəhbəri (1966- 
79), “Dövlətdəniznefiqazlayihə” İn-tunda 
baş geoloq, elmi işlər üzrə direktor müavini: 

(1979-88), Hindistanda Sovet İttifaqı eks- 
pertlər qrupunun baş mühəndisi (1988- 
91) vəzifələrində çalışmışdır. 1992 ildən 
ARDNŞ-də şöbə müdiri, xarici iqtisadi 

əlaqələr üzrə rəis müavini işləyir, eyni 
zamanda AMEA Geologiya və Geofizika 

İn-tunda aparıcı elmi işçi kimi fəaliyyət 
göstərir. Ə.-in rəhbərliyi və bilavasitə iş- 
tirakı ilə Xəzər dənizinin geologiyası və 
neft-qazlılığı üzrə geniş tədqiqatlar aparıl- 
miş, neft və qazın proqnoz ehtiyatları 
qiymətləndirilmiş, “Azərbaycanda qaz ya- 
taqlarının axtarış və kəşfiyyatının baş 
sxemi” işlənib hazırlanmışdır. Ə. 200-dən 
çox elmi əsərin, o cümlədən bir neçə mo- 
noqrafiya və kitabın, 10 ixtiranın müəllifi, 
SSRİ-nin və Azərb. Resp.-nin nefi- qazlılıq 
və tektonikasına dair dərc edilmiş silsilə 
xəritələrin və atlasların həmmüəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 

var, 
ƏLİYEV Akif Şıxan oğlu (4. 21.9.1955, 
Nax, MR, Culfa r-nunun Bənəniyar Ҝ.) - 
Azərb. kimyaçısı, kimya е.4, (2010). 
Azərb, Dövlət Un-tini bitirmişdir (1978). 
Azərb: SSR EA-nıh Qeyri-Üzvi və Fizi- 
ki Kimya İn-tunda müxtəlif vəzifələrdə 
(1980-2001), Kimya Problemləri İn-tunda 

(indiki M.F. Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri- 
Üzvi Kimya İn-tu) aparıcı elmi işçi (2001— 

12) işləmiş, 2012 ildən laboratoriya müdiri 
vəzifəsində çalışır. Tədqiqatları yüksək fo- 
tohəssaslığa malik yarımkeçirici nazik 
təbəqələrin elektrokimyəvi yolla alınma- 
sına həsr olunmuşdur, 100-dən çox elmi 
əsərin müəllifidir. “Kimya Problemləri” 
umalının təsisçisidir. 

ƏLİYEV Aqil Əlirza oğlu (10.12.1926, 
Naxçıvan ş. = 7.3.2006, Bakı) — Azərb, 
iqtisadçısı, iqtisad e.d. (1983), prof: (1979), 
AMFA-nın müüzvü (2001). Azərb. SSR 
əməkdar elm xa- 
dimi (1982). Azərb. 
Dövlət Un-tini bi- 
tirmişdir (1951), 

Azərb, SSR EA- 
nın Tarix İn-unda 
elmi işçi (1951- 
53), Azərb. Dövlət –* 4 
Tibb İn-tunun (in- | 
diki Azərb. Tibb il Н 
Un-ti) siyasi iqti- 
şad kafedrasında müəllim (1953-73), 

kafedra müdiri (1973-88), iqtisadi nəzə- 
riyyə və tarix kafedrasının prof.-u (1992- 
98) və 1998 ildən ömrünün sonuna qədər 

iqtisadi nəzəriyyə və hüququn əsasları 
kafedrasının müdiri olmuşdur. Tədqiqat- 
ları həyat səviyyəsi, istehlak, sosial sa- 
hələrin iqtisadiyyatı problemlərinə, sə- 
hiyyə xidmətinin planlaşdırılmasına və 
ona ayrılan xərclərin dinamik artımının 
təmin edilməsinə, demoqrafik inkişaf 
göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına aid- 
dir. 190-dan çox elmi əsərin, o cümlədən 
bir çox kitab və monoqrafiyanın müəl- 
lifidir. Beynəlxalq simpozium və kon- 
franslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 
Azərb, Resp.-nın “Şöhrət" ordeni ilə təltif 

olunmuşdur. 
Əsərləri: Проблемы лиҹного потреблении 

нусловиах разаитого соплализма: Теорих и праҝ- 
тика регионалыного развитиж, B., 1982: Bazar 
iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti 
(A Şəkərəliyevlə birgə). В., 2002: Dünya iqtisadiy- 
yalı: müasir. dövrün problemləri (A.Şəkərəliyevlə: 
birgə). B., 2003: Менеджмсит развитик. Bönpöcü: 
теории и практики управасини 8 странах с ne- 
реходиоВ әҝономикод. M., 2003: Инвестинин ir 
ниноваини. Политико-зҝономиҹсскис онерки. M... 

2006, 
ƏLİYEV Araz Rafiq oğlu (d.202.1973, 
Bakı) – Azərb. riyaziyyatçısı, riyaziyyat 
üzrə e.d. (2009), prof: (2014). Bakı Dövlət 

Un-tini (BDU) bitirmişdir (1995). 1996 
ildən BDU-nun tətbiqi riyaziyyat fakültə- 
sində fəaliyyətə başlamışdır. 2004 ildən 
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İn- 
tunda (2013 ildən baş elmi işçi) çalışır. 
Elmi işləri funksional analiz sahəsinə aid 

ƏLİYEV 

operator-diferensial tənliklərin həlli məsə- ƏLİYEV Azər Rafiq oğlu (4.5.6.1969, 
lələrinə, Şrödingerin maqnit operatorunun Bakı) — Azərb. tibb alimi, onkoloq, tibb 
tədqiqinə həsr olunmuşdur. 100-dən çox 
elmi əsərin və | monoqrafiyanın müəl- 
lifidir. 

Əsəri: K. reopint: разревимости иеҝоторых. 
операторио-дифферениналынах ураанени. Ис- 
сасдованис дли краеных ладаҹ. LAP Lambart Аса- 
белис Publishing, 2012. 
ƏLİYEV Azad Aydın oğlu (423.5.1970, 
Bakı) – Azərb, idmançısı. Yunan-Roma 

güləşi üzrə beynəlxalq dərəcəli idman us- 
tası (1994), Avropa çempionatının gümüş 

(1993, Türkiyə) mükafatçısıdır. 
ƏLİYEV Azad Firudin oğlu (20.9.1959, 
Erm. 55, Basarkeçər r-nunun Sarıyaqub 
k.- 6.1.2006, Bakı) – Azərb. gigiyenisti. 
Tibb e.d. (2004). Azərb. Dövlət Tibb İn- 
tunu bitirmişdir (1982). Şuşa ş.-ndə həkim 
kimi fəaliyyətə başlayan Ə. 1988 ildən 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun (indiki Azərb. 
Tibb Un-i) ictimai sağlamlıq və səhiyyənin 
təşkili kafedrasında (2002-05 illərdə ka- 
fedra müdiri) işləmişdir. Təd-qiqatları, 
əsasən, vaxtından əvvəl ölüm hadisəsi 
problemlərinin öyrənilməsinə həsr edil- 
mişdir. 70-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 

Əsəri: Прежхлевременнаж смерты как co- 

илалынах проблсма. Б. 2001 

üzrə e.d. (2014). Azərb, Tibb Un-tini 
bitirmişdir (1996). Həmin ildən Milli On- 
kologiya Mərkəzinin abdominal onkolo- 
giya şöbəsində işləyir (2014 ildən aparıcı 
elmi işçi). Tədqiqatları, əsasən, mədə xər- 
çənginin müalicəsi probleminin öyrənil- 
məsinə həsr olunmuşdur. 120-yə qədər 
elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Baba Balababa oğlu (23.3.1915, 
Bakı – 27.3.1991, Bakı) — Azərb, rəssamı, 
Azərb, SSR xalq rəssamı (1982), əməkdar 

incəsənət xadimi (1964), Azərb: Dövlət 

Rəssamlıq: Texni 
kumünü: bitirmiş 
(1937), V.İ.Suri- 
köv: ad, Moskva | 

Rəssamlıq İn-tun- 
da təhsil almışdır, 
(1937-41). Tema- 
tik tablolarında 
müasirlərinin mə- 

nəvi gözəlliyini tə- 
rənnüm etmişdir, 
Yaradıcılığında neftçilərin fədakar əməyini 

canlandıran tablolar ("Növbə qabağ 
1959: "Neftçilərin istirahəti”, 1961: 

1963), portretlər ("Qız portreti”, 
olxozçü F, Abdullayevanin portreti, 

1962, “Tibb bacısı”, 1983: “С. Hacıyev" 

1986), mənzərə və natürmortlar (“Aylı 

gecə", 1962: "Şaftalılar", 1964, “Göygöldə 
axşam", 1978) əsas yer tutur. Əmək adam- 
larını və döğma təbiətin mənzərəsini, adi 
məişət səhnələrini lirik səpkidə təsvir et- 

eni 

ƏLİYEV Azad Həmzə oğlu (14:3.1928, 

Gəncə – 17:8.1994, Bakı) – Azərb. violin- 

çalanı. Azərb. SSR xalq artisti (192), 

Yerevan Dövlət Konservatoriyasını bi- 
timişdir (1951), 
1951-71 illərdə 
Azərb. Dövlət Si- 
mli Kvartetində (1- 

ci violin) çalmış- 
dir, Azərb, bəstə- 
karlarının violin | 
üçün əsərlərinin | 
ilk ifaçılarından- 
dir, Repertuarına 
Qərbi Avropa, rus 

bəstəkarlarının əsərləri də daxil idi. Ə, 
musiqiçilərin C.Enesku ad. Beynəlxalq 

müsabiqəsinin diplomantı (1958, Bu- 
xarest), simli kvartetin tərkibində Ümum- 
ittifaq festivalının (1957, Moskva), tələbə 
və gənclərin 6-cı Ümumdünya festivalının 
(1957, Moskva) İaurcatı adına layiq görül- 
müşdür. Ü.Hacıbəyli ad. Azərb. Dövlət 
Simfonik Orkestrinin konsertmeysteri 
(1970-76), Azərb. Dövlət Kamera Orkes- 
trinin diriyoru və konsertmeysteri (1977- 

81), 1981-94 illərdə “Arazbarı” kamera 
ansamblının bədii rəhbəri olmuşdur. 1951 
ildən Azərb. Dövlət Konservatoriyasında 

dərs demişdir (1977 ildən prof:). 

4", 1982: "Tərəvəz yığımı", 1 
60 illərdə Azərb. Dövlət Rəssamlıq Mək- 
təbində dərs demişdir. 

Əliyev B, “Qız şərbət ilə". 1976, 
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi. 



ƏLİYEV — — — —————— 

manın avtomatlaşdırılmış idarə olunması: 
və 5. sahələrinə aiddir. 130-dan çox elmi 
əsərin, o cümlədən bir neçə monoqrafiya və 

dərs vəsaitinin müəllifidir. Elmi kadrların 
ırlanmasında xidməti var, 
Əsərləri Azərbaycandı kənd təsərrüfatının 

bəzi problemləri və onların bəlli yollar (İ.N.Əliyevlə 
birlikdə). B., 2004: Текинкә и Texnozörnx ҝапелы- 
ного ороапеник в Asepdalixasnte (İ.N.Əliyevlə bir- 
likdə), Б. 2001: Пробасыа ӧпустыниванин н Азер- 
банлианс и пути ee репениж. Б. 2005, 
ƏLİYEV Bəxtiyar Həmzə oğlu (4. 20.3, 
1961, Ağdam r-nunun Papravənd k.) - 
Azərb, psixoloqu, psixologiya e.d. (1998), 
prof, (2000), AMEA-nın m.üzvü (2007), 

Moskva Dövlət 
Un-tini bitirmişdir 

ƏLİYEV Bayram Zeynal oğlu (d:18.3. 
1941, Erm. SSR, Basarkeçər r-nunun Kiçik 

Məzrə k.) = Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat 
ed. (1987), prof. (1988). Azərb. Dövlət Un- 
tini (ADU) bitirmişdir (1965). 1970-74 il- hi 
lərdə ADU-nun maddə quruluşu kafedrası- 
nın assistenti olmuş, 1974-75 illərdə Azərb. 
politexnik İn-tunun Kirovabad (indiki Gən- 
cə) filialında direktor vəzifəsində çalışmış- 
dir, 1975 ildən həmin filialın bazasında ya- 
radilmiş Texnologiya Un-tinin fizika və 
kimya kafedrasının müdiridir. Tədqiqatları 
monokristallardakı ayrı-ayrı atom müstə- 
vilərində müxtəlif çıxış işlərinin alınmasına 
aiddir. 160-dan çox elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Bəhlul Şahmurad oğlu (28.11 
1937, Nax. MR, Ordubad r-nunun Dirisk 

13.1.1992, Bakı) – Azərb, geoloqu, geo- (1983). Həmin il- 
fogiya-mincralogiya e.d. (1989). Azərb. dən Azərb, Dövlət 
Sənaye İn-tunu bitirmişdir (1962). 1972 Un-tində (indiki 
ildən Azərb. SSR EA-nın Geologiya İn. BDU) müxtəlif 
tunda (indiki Geologiya və Geofizika İn- vəzifələrdə: çalış- 
tu) çalışmışdır. Balaxanı-Sabunçu-Ra- пи (1983-97), 

1997 ildən BDU- 

nun psixologiya . 
kafedrasının müdi- 

ridir. Azərb. Resp. Milli Məclisinin (2: 

ci çağırış) deputatı, Elm və təhsil məsə- 

lələri daimi komissiyasının sədr müavini 
(2005) seçilmişdir. Tədqiqatları, əsasən, 

mana neft yatağının yeraltı işlənilməsi ilə 
əlaqədar yatağın geol. quruluşunu və neft- 
qazlılığını öyrənmişdir. Ə.-in neft yataqla- 
rinin şaxta üsulu ilə istismarı problemi üzrə 
30 elmi əsəri, o cümlədən 1 monoqrafiyası 
dərc olunmuşdur. 
ƏLİYEV Bəhram Əli oğlu (d.22.5.195 

rdabani r-nunun Ağ Təklə Gürc, SSR, ( məhkəmə-psixoloyi ekspertizasının ümumi 
Ҝ.) – Azərb. riyaziyyatçısı, riyaziyyat üzrə nəzəriyyəsinin yaradılmasına, siyasi liderin 
edi. (2014). Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-unu psixolofi portreti, tarixi şəxsiyyətin cəmiy- 
bitirmişdir (1973), 1973-77 illərdə Qardab- yətdə gedən ictimai-siyasi proseslərə nü- 

renunun Qara Təklə k. orta məktəbində fuzu məsələlərinin öyrənilməsinə həsr 
fizika və riyaziyyat müəllimi işləmişdir. olunmuşdur. 200-dək elmi əsərin, 23 dərs- 

1977 ildən Azərb. Pedaqoii İn-tunda (indiki ik və dərs vəsaitinin, bir neçə monoqra- 
ADPU) çalışır, eyni zamanda 2006 ildən fiyanın müəllifidir. Elmi kadrların hazır- 
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İn- lanmasında xidməti var. 
tunun diferensial tənliklər şöbəsində də Əsərləri: Məhkəmə-psixoloyi ekspertizasının əsas 
fəaliyyət göstərir. Tədqiqatları diferensial- lan. В. 1995: Cinayət və mülki proseslərdə məhkəmə- 

operator tənlikləri sahəsinə aiddir. 50-dən peixoloyi ekspertizası problemləri. В. 1996: Психологи- 
çox elmi əsərin müəllifidir. ҹескис вопросы изуҹени преступленик. Б. 1999. 
ƏLİYEV Вәһгат Hüseyn oğlu (42.9. ƏLİYEV Bilal Şahşirin oğlu (d.18.11 
1955, Erm, SSR, Zəngibasar r-nunun Bö- 1959, Salyan r-nunun Kürqaraqaşlı k,) — 
yük Şöllü k,) – kit sahəsində Azərb. alimi, Azərb. müğəmisi. Azərb. Resp. xalq artis- 
texnika e.d, (1997), prof. (2003). Azərb. 
İnşaat Mühəndisləri İn-tunu bitirmişdir 

ti (2009). Bakı Musiqi Məktəbini (1986: 

H.Hüseynovun sin- 
(1979), 1973-90 illərdə müxtəlif vəzifələr. fini) və Azərb. Döv- 
də çalışmış, “Raduqa” Ümumittifaq EİB-in lət Mədəniyyət və 
Bakı filialında direktor (1990-91), Azərb. İncəsənət Un-tini 

Resp, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (KTN- 
nin) “İmpuls” EİB-də baş direktor (1991 
97), Azərb, Resp, KTN-nin Eroziya və 
Suvarma ETİ-də direktor (1997-2005), 
Azərb, Resp. kənd təsərrüfatı nazirinin 
müavini (2005-13) olmuşdur, 1997 ildən 

АМЕА Eroziya və Suvarma İn-tunda şöbə 
müdiridir. Tədqiqatları meliorasiya və təbii 
ehtiyatların qorunması, azintensivli suvar- 

(1992) bitirmişdir. 

1975-78 illərdə öz- 

iyyət kollek- 
tivlərinn “Oxu 

tar” müsabiqəsində 
birinci yeri tutmuş- 

dur. 1985-2014 il- 

lərdə Azərb, Dövlət Mahnı Teatrının solisti 
olmuşdur. Repertuarına muğamlar (Rast, 
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Mahur-hindi, Bayatı-Qacar, Çahargah, 
Şur, Segah və s.), xalq mahnıları ("Sarı 
bülbül”, “Sona bülbüllər”, “Bülbüllər 
oxur”, “Qalada yatmış idim” və s.), Azərb, 

bəstəkarlarının mahnı və romansları da- 
xildir. 

ƏLİYEV (Yusifli) Cavanşir Əziz oğlu 
(d.24.9.1958, Masallı r-nunun Ərkivan 

Ҝ.) – Azərb. ədəbiyyatşünası, Filologiya 
e.d. (2010). Azərb. Pedaqoyi Xarici Dil- 
lər İn-tunu bitirmişdir (1986). 1988 ildən 
AMEA Nizami ad. Ədəbi, 0 
çalışır, 2010 ildən baş elmi işçi: 
qiqatları, əsasən, Azərb. komediyasının 
poetikasına həsr olunmuşdur. 250-dən çox 
elmi əsər yazmış, Dünya ədəbiyyatından 
tərcümələr etmişdir (əsasən, fransız dilin- 
dən). 

Əsərləri: Azərbaycan komediyasının poeti- 
Хан, В. 2007: Filoloyi fantaziya. B., 2008: Yaddaşın. 
poetikası. В. 2009. 
ƏLİYEV Cavanşir İsmət oğlu (6.7.1954, 
Bakı – 3.8.2003, Bakı) – Azərb. fiziki, 
biol. e.d. (1994). Azərb. Dövlət Un-tini 

(ADU) bitirmişdir (1976). 1980-84 illərdə 
SSRİ EA Kimyəvi Fizika İn-tunda, 1984 
ildən ADU-nun molekulyar biofizika elmi 

tədqiqat laboratoriyasında böyük elmi iş- 
çi, baş elmi işçi işləmişdir. Tədqiqatları, 

əsasən, sərbəst dəmir və onun biosistem- 
lərdəki azot oksidinin stabilləşdirici təsirinə: 
sahəsinə aiddir. 200-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. 

ƏLİYEV Cəlal Əlirza oğlu (30.6.1928, 
Naxçıvan – 31.1.2016, Bakı) – Azərb, 
fizioloqu. Biologiya e.d. (1971), prof. 
(1997), Azərb. SSR EA-nın akad. (1980), 
Azərb. SSR əmək- 
dar elm xadimi 

(1982). Rusiya 
Kənd Təsərrüfatı 
EA-nın həqiqi üzvü, 
Ukrayna Aqrar EA 
və Belarus Kənd 
Təsərrüfatı EA-nın 
xarici üzvü. Nax- 

çıvan Müəllimlər 
İn-tunu (1944), 
Azərb. Dövlət Un-tini (ADU: 1951) 
bitirmişdir. 1948-51 illərdə ADU-nun 
bitki fiziologiyası kafedrasının laborantı, 
1954-62 illərdə Azərb, Elmi Tədqiqat 
Əkinçilik İn-tunda kiçik elmi işçi, baş 
elmi işçi, 1962 ildən bitki fiziologiyası 
laboratoriyasının rəhbəri, Azərb. SSR 
EA Biologiya elmləri bölməsinin akad.- 
katibi vəzifəsində çalışmış (1981-90), 
Botanika İn-tunda “Məhsuldarlıq pro- 
seslərinin molekulyar-genetik əsasları" 
şöbəsinin rəhbəri (1976-2016) olmuşdur. 

с rı 
Tədqiqatları fotosintezin fiziologiyasına, 
fotosintez və mineral elementlərlə qi- 
dalanmaya, fotosintezin Ел, bitkilərinin 
məhsuldarlığı ilə əlaqəsinə, Ҝел. bitki- 
lərinin potensial məhsuldarlığını real- 
laşdıran fiziolofi-genetik əsasların öyrə- 
nilməsinə, fərqli formalardan ibarət zən- 
gin buğda genofondunun yaradılmasına 
və s. həsr edilmişdir. Fotosintezin mo- 
lekulyar səviyyədə öyrənilməsi, karbo- 
anhidraza fermentinin dördüncü qurulu- 
şunun molekulyar modelinin müəyyən- 
ləşdirilməsi, piqment-zülal kompleksi 
quruluşunun təşkili və 5. Ә.-ә məxsusdur. 
O, xalis fotosintezlə fototənəffüs ara- 
sında müsbət əlaqənin olduğunu müəy- 
yənləşdirərək sübut etmişdir ki, bitki- 
lərdə fototənəffüs zəruri həyati prosesdir, 
məhsuldarlığın artırılması məqsədilə 
müxtəlif üsullarla onun azaldılması üçün 
edilən cəhdlər əsassızdır. Nəticədə ilk 
dəfə olaraq fototənəffüsün əsas fermenti 
olan fosfoqlikolatfosfatazanın genetik 
kodu açılmış, bitki mənşəli karboan- 
hidrazanın kristalları alınmışdır. Azərb.- 
in torpaq-bitki örtüyünün stronsi-90 və 
sezium-137 elementləri ilə çirklənməsinin 
çoxillik tədqiqi əsasında k.t, bitkiləri 
məhsullarında süni və təbii radionuk- 
lidlərin miqdarı barədə qabaqcadan mə- 
lumat almaqda istifadə edilə bilər. Ə. bu 
radionuklidlərin dövranının ümumi bio- 
geokimyəvi xəritəsini vermiş, bitkilərin 
mümkün çirklənmə proqnozlarını müəy- 
yənləşdirmiş və lazımi praktiki təklifləri, 
radiasiya təhlükəsizliyi tədbirinin əsas- 
larını işləyib hazırlamışdır. Ə. gen və hü- 
ceyrə mühəndisliyi sahəsində də tədqiqat 
aparmışdır. Faydalı əlamətlərin irsən 
keçməsinin mümkünlüyü onun apar- dığı 
seleksiya işlərinin elmi əsasını təşkil edirdi. 
Ə. fiziki-kimyəvi biologiya, xüsusilə də 
biokimya və biofizika sahələrində tədqi- 
qatları genişləndirməklə, keçən əsrin 70-ci 
illərində Azərb.-da biologiya elminin yeni 
istiqamətlərinin (molekulyar biologiya, 
molekulyar genctika, gen və hüceyrə bio- 
texnologiyası, riyazi biologiya, kompüter 
biologiyası və bioinformatika) bünövrə- 
sini qoymuş və onu inkişaf etdirməklə 

elmi məktəb yaratmışdır. 
Ə.-in rəhbərliyi alında Azərb.-da 

bitkilərin genetik ehtiyatları üzrə Milli 
Proqram hazırlanmış, Bitki Genbankı 
yaradılmış, “Azərbaycan florası” çox- 
cildliyinin yenidən işlənmiş 1-ci cildinə 

18 fəsilə, 36 cins və 200-ədək yeni növ 
daxil edilmiş, Azərb.-ın “Qırmızı Ki- 
tab”ının 2-ci nəşri (yeni siyahıya daxil 
edilmiş 300 növün 266-sı ali, 20-si ibti- 

dai bitki və 14-ü göbələk növü) bura- 
xılmış, müasir biologiya elmində aparılan 
tədqiqatların bioetik problemləri və on- 
ların həlli yolları aydınlaşdırılmışdır. 
650-dən çox elmi əsərin, bir neçə mono- 
qrafiyanın, 25 patentin və bir neçə ki- 
tabın müəllifidir. Azərb. Milli Məclisinin 
(1-4-cü çağırış) deputatı olmuşdur. Qır- 
mizi Əmək: Bayrağı ordeni, Azərb. 
Resp.-nin “İstiqlal”, “Şərəf” ordenləri 
ilə təltif edilmişdir. Elmi kadrların hazır- 
lanmasında xidməti var, 

Әвәләг:.Фотоснитетиҹесках дектелыносты, 

минералынос питанис и продуҝтманосты рәстениб. 
5, 1974: Tərəyəz bilkilərinin mineral elementlərlə 
qidalannası və məhsulun fiziologiyası. В., 1981: 
Стронинд-ӘО и иезил-137 a понвенно-расти- 
телыном покровс Азербадджана (M.A Abdulla. 
yevlə birlikdə), М. 1983: Карбоаигидрагы рәстеннд. 
(N.MQuliyevlə birlikdə), М. 1990: Искусстаси- 
müc и естестасиныс ралионуҝлилы в поҹвенно- 
растителыном покровс Азербандаана (M.A.Ab- 
düllayevlə birlikdə) M., 1996: Fotosinteza si resolta 
desola (Z.İ.Əkpərovla birlikdə): Кипи 
ƏLİYEV Cəmil Əziz oğlu (d.30. 
Bakı) - Azərb. tibb alimi, cərrah- 
onkoloq. Tibb e.d. (1978), prof. (1987), 
AMEA-nın akad. (2001), Azərb. Resp. 
əməkdar elm xa- 
dimi (2000). Ru- 
siya Tibb EA 
(2001), Rusiya Tə- 
biyyat EA (2010), 
Avropa Təbiyyat 
EA (2010), Gürc. 
EA (2010) akad.- ) 

dir. Rusiya EA- 
nın xarici üzvü- 

dür (2014). Türk 
Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq EA 
həqiqi üzvü (2015), Dağ. Resp. əməkdar 
elm xadimidir (2011). Ə.M.Əliyevin oğ- 
ludur. Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (in- 
diki Azərb. Tibb Un-ti) bitirmişdir 
(1968). 1973-78 illərdə SSRİ Tibb EA 
Ümumittifaq Onkoloyi Mərkəzində elmi 
işçi, böyük elmi işçi, 1978 ildən Azərb. 
SSR Səhiyyə Nazirliyinin Rentgenolo- 
giya, Radiologiya və Onkologiya Elmi 
Tədqiqat İn-tunun (indiki Milli Onko- 
logiya Mərkəzinin) ümumi onkologiya 
şöbəsinin rəhbəri, 1980-90 illərdə direk- 
torun elmi işlər üzrə müavini işləmiş, 
1990 ildən Milli Onkologiya Mərkəzinin 
direktoru, eyni zamanda, əvəzçilik üzrə 
ƏlƏliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İn-tunun onkologiya 
kafedrasının müdiridir (1994 ildən). Təd- 
qiqatları, əsasən, süd vəzisi xərçənginin, 
baş və boynun, yumşaq toxumalarının 

şişlərinin müayinəsi və müalicəsi prob- 
lemlərinə həsr olunmuşdur. 500-ə yaxın 
elmi əsərin, o cümlədən 17 monoqrafiya, 
dərs vəsaiti, 10 ixtiranın müəllifidir. Dün- 
yanın bir çox ölkəsində (ABŞ, Almaniya, 
İngiltərə, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Yapo- 
niya, Rusiya, Avstriya) onkologiyanın 
aktüal problemləri mövzusunda çıxışlar 
etmişdir. SSRİ Tibb EA-nın akad. 
N.N.Petrov ad, medalına və mükafatına 
layiq görülmüşdür (1980), Yüksəkixtisaslı 
kadrların hazırlanmasında xidməti var, 
Ə. 1979 ildən Azərb. Resp. Onkoloqlar 
Elmi Cəmiyyəti 1988 ildən “Həkim- 
lər nüvə müharibəsi əleyhinə” Beynəlxalq 
Təşkilatın Azərb. Komitəsinin sədri, 
1995 ildən “Azərbaycan Onkologiya 
və Hematologiya јигпаһ”тип (hazırda 
"Azərbaycan Onkologiya јигпаһ") baş 
redaktorudur. Azərb, Resp.-nın “Şöh- 
rət” (2006) və “Şərəf” (2016) ordenləri, 
“Türk dünyasına xidmət” Böyük Bey- 
nəlxalq Qızıl medalı (2015), Elmi Əmək- 
daşlıq üzrə Ümumdünya Təşkilatının 
"Sərhədsiz Elm” Qızıl medalı (2016), 

Beynəlxalq Ekocnergetika Akademiya- 
sinin Böyük Qızıl medalı (2011), N.Piro- 
qovad. orden (2015) lə təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Пластиҹескис операинн ири. 

хлоҝаместасиных опуходкх кожн (N.Bloxin, N.Tru 
peznikovla birlikdə). М. 1979: Леҹенис опухолев 
Mönösitofi железа (N.N Trapeznikov, V.P.Letyaginlə 
birlikdə). M., 1989: Treatment of Вгсаһә Tumeur, 
(N.N.Trapeznikov, V.P.Letyaginlə birlikdə). Mir 
Publichers Müscov, 1990: Медико-сопин 
реабилитанин болыных раком Müqovnoli железы 
(RCCəfətoyla birlikdə), B., 1991: Вирусм. вирус 
ide ytlğyexitt и xaokavecipeyinac опухоли (М.), 
Məmmədov, N.Ö,Qüdrətovla birlikdə), Б. 1992: Süd 
vəzisi xərçənginin diaqnostikası və müalicəsi (R.C 
Cəfərov, Т.Ә.Мәсәгоуја birlikdə). B.. 1993: Рак 
m oli sene н функаноналынс состоннис 
пеҹени (M.Q.Məmmədov, R.S.Zeynalov, 5.Е.Кә- 

himova ilə birlikdə). Б., 1996, Злоҝаҹественныс опу. 

холи ободоҹнов ҝипҝи (онкологил) (Ә.А.Аһ- 

düllayevlə birlikdə). Б, 2008: Субклиниҹсскаи mi 
тологди пеҹсин y онкозогиҹескнх бозыных (M.Q. 
Məmmədovla birlikdə). 2008: 3aoxaveer 
и дӧброҝаҹестисиныс̧ ӧлухоли желудҝа (onnxso- 
гиз) (A.A.Ahdillayevlə birlikdə). B.. 2010: Вәхах 
səli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, 
nəticələri (1.H.İsayevlə birlikdə). B.. 2012: Pak xo: 
лоҹноВ желези и трансфузмонныс вирусныс̧ ren. 
титы (M.Q.Məmmədov, 5.Е.Кәһипгабә Нә birlikdə) 

b, 2013 
ƏLİYEV Çingiz Səid oğlu (4.21.8.1947, 
Bakı) — Azərb, geofiziki, geologiya-minc- 
ralogiya e.d. (1994), prof. (2013), AMEA 
müzvü (2014). 1970 ildə Azərb. Dövlət 
Neft və Kimya İn-tunu (indiki ADNSU) bi- 
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ƏLİYEV 

tirmişdir. Ümum- = (7777 
ittifaq Elmi Təd- | 
qiqat Geofizika 
İn-nunda texnik, 
kiçik elmi işçi 
(1971–75), Azərb. 
SSR EA-nın Geo- 
fizika Elmi Mərkə- 
zində kiçik elmi 
işçi (1975-78), 
Geologiya İn-tunda isə mühəndis (1978. 

lmi işçi (1982-86), böyük elmi işçi 
apırıcı elmi işçi (1988-90), 

laboratoriya rəhbəri (1990: 2006) vəzifə- 

lişmişdir. 2006 ildən AMEA 
Geologiya İn-tunda şöbə müdiridir. Elmi 
tədqiqatları radioaktivlik, radioaktiv sa- 
һәдә, radioaktiv sahələrin geol. quruluşu, 
neft-qazlılığı, seysmik aktivliyi və ekolo: 
giya ilə əlaqələrinin öyrənilməsinə aiddir 
Azərb.-ın depressiya zonalarının təbii ra- 
dioaktivliyini öyrənmiş, radiometrik üsul- 
larla neftli-qazlı strukturların axtarış kri- 
terilərini işləyib hazırlamışdır. Azərb.-da 
ilk dəfə tibbi geologiya problemlərinin öy- 

əsi məqsədilə Azərb. ərazisi üçün 
lonun həcmi aktivliyinin paylanma 

Azərb.-ın palçıq 
anlarında radon və metan qazları axı- 

82) 
(1986-88), 

lərində 

ni tərtib. etmiş 
vu) 
nının seysmikliklə əlaqəsini müəyyənləş 
dirmişdir. 180-ədək elmi əsərin müəllifidir, 

Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti var. 

ƏLİYEV Ehtiram İsrayıl oğlu (d. 1.8.1972, 

Azərb.-ın Milli Ucar r-nunun Qazyan k.) 
Qəhr 

Sədərək və Batabat 
ğında ermə: 

ilə 
şücaət göstərmiş. 
dir. 1993 ildə Ağ: 

ə döyüşlərdə 

dam cəbhəsinə 
göndərilmiş, Ağ: 

Füzuli, Cəb. 
r-nlarında 

gedən 
iyyatlarda rəşa- 

dətlə döyüşmüşdür. 1994 ilin yanvarında 
işğal etdikləri ərazilərdən geri çəkilməyə 
məcbur olan ermənilərlə mübarizədə ya- 

a da, müalicədən sonra yenidən sən- 

niş, Tərtər cəbhəsinə göndəril- 
mişdir. 1996 ildə ordudan tərxis edilmiş, 
1997-98 illərdə Bakının Sabunçu r-n Polis 
İdarəsində işləmişdir. Hazırda Bakı Bey- 
nəlxalq və Şəhərlərarası: Avtovağzalının 
rəis müavini vəzifəsində çalışır. 

ƏLİYEV Elçin Rəşid oğlu (d.25.12.1962, 
Bakı) - informasiya texnologiyaları sa- 
həsində Azərb. alimi, texnika üzrə e.d 
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Qəhrəmani (4.4, 1995). 1992-96 illərdə 
hərbi xidmətdə olmuşdur. Nax. MR-in 

(2014). Azərb. Neft və Kimya İn-tunu 
bitirmişdir (1984), 1984 ildən Azərb. SSR. 
EA Kibernetika İn-tunda (indiki AMEA 

| İdarəetmə Sistemləri İn-tu) mühəndis, baş 
mühəndis, qrup rəhbəri işləmiş, 2003 ildən 
laboratoriya müdiridir. 1994 ildən “Si- 
nam” şirkətinin prezidentidir. Tədqiqatları 
kompüter şəbəkələri və informasiya sis- 
temləri, paylanmış noise-monitorinq sis- 

temləri sahəsinə aiddir, 70-dən çox elmi 
əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın 
müəllifidir. 

Əsəri: Distributed Noise-Monitoring Systems 

for Seismic Stabiliry Faulıs (T.Əliyevlə birlikdə). 

Lambert Academic Publishing. 2014. 

ƏLIYEV Elçin Tofiq oğlu (d.18.9.1967, 
Bakı) – Azərb. memarı, memarlıq doktoru 
(2014). Bakıdakı Qərb Un-tinin prof.-udur 
(2015) Azərb, İnşaat Mühəndisləri İn-tunun 
bitirmişdir (1989), 70-dən çox memarlıq və 
dizayner layihələrini müəllifidir. Bir sıra 
layihələri Rusiya, İran, ABŞ, Türkiy: 
maniya və s, ölkələrin müxtəlif mükafat- 
larına layiq görülmüşdür. Azərbaycan Me- 
marlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədr müavini 
(2012-17) olmuşdur. Memarlıq, dizayn və 
şəhərsalmaya dair 140-dan çox elmi əsərin, 
ocümlədən 14 kitabın müəllifidir. 

Əsərləri: Məkanların astanasında. Bakı tarix- 
ini yazan qapılar, 1867-1913 illər, İstanbul, 2011: ХХ 
əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı. Bakı, 

2013: Konstruktiyizm dövrü. 20-ci əsrin 1920-1930- 
eu illərinin Bakı memarlığı. Bakı, 2013: Azərbaycan 

a Alman İrsi. İstanbul, 2017. 

ƏLİYEV Eldar Allahverdi oğlu (4.18.7, 
1962, Laçın ş.) — Azərb. cərrahı, tibb üzrə 
e.d. (2015), Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (in- 
diki Azərb. Tibb Un-ti) bitirmişdir (1989), 
Həmin ildən Azərb. Tibb Un-tinin l-ci cər- 
rahi xəstəliklər kafedrasında (2008 ildən 
dosent) işləyir. Tədqiqatları, əsasən, kolo- 
proktoloyi xəstəliklərin cərrahi müalicəsinin 
öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Azərb.-da 
ilk dəfə düz və yoğun bağırsaq əməliy- 
yatlarının atlasını tərtib etmişdir (H.A.Sul- 
tanovla birgə). 100-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. 
ƏLİYEV Elxan Allahverən oğlu (25.11. 
1938, Şəmkir. r-nunun Sabirkənd ki - 
28.3.2014, Bakı) — Azərb, baytar həkimi, 
baytarlıq e.d. (1987), 1962 ildə Azərb. 
Kənd Təsərrüfatı İn-tunu, 1985 ildə Moske 
va ASK-ın idarəedilməsi məktəbini bitir- 

mişdir. Şamaxı r-nundakı südçülük s-zunda 
baş baytar həkimi kimi fəaliyyətə başlayan 
Ə. Resp. Baytarlıq laboratoriyasında böyük 
epizootoloq — baytar həkimi (1964-68), 
Azərb. Elmi Tədqiqat Baytarlıq İn-tunda 
baş elmi işçi, laboratoriya müdiri, direktor 
müavini (1968-87), Resp. Dövlət Aqrar- 

Мәтн 

Sənaye Komitəsində Baş İdarə rəisinin 
müavini və rəisi (1987-89), Azərb. Кр 
MK-da aqrar sahə üzrə məsləhətçi və bi, 
rinci katibin köməkçisi (1989-91), Azərb, 

KP MK Şənkir Rayon Partiya Komitəsinin 
birinci katibi, Şəmkir Rayon İcra hakimiy. 
yətinin başçısı (1991-93), Resp. Nazirlər: 
Kabineti yanında Dövlət Baytarlıq Ko- 
mitəsi sədrinin birinci müavini (1993-95) 

vəzifələrini icra etmişdir. 1995-2003 il. 
lərdə qeyri-dövlət qurumlarında rəhbər yə- 
zifələrdə çalışmış, 2003 ildən Azərb. Resp. 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Aqrar İsla- 
hatlar və Sahibkarlığın İnkişafı Baş idarə. 
sində işləmiş, Nazirlik Aparatının bey- 

nəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinə rəhbərlik et- 
mişdir. Tədqiqatları heyvanlarda bruselyoz 
xəstəliyinin öyrənilməsi və ona qarşı mü- 

barizə tədbirlərinin hazırlanmasına, epi- 
zootologiyaya və infeksion xəstəliklərin 
araşdırılmasına aiddir. 50-dən çox elmi əsə- 
rin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın, 2 
vəsaitinin və 2 ixtiranın müəllifidir. 

Əsərləri: Kənd təsərüfatı heyvanlarının bru- 
selyozu. B., 2002: Atların yoluxucu xəstəlikləri, В., 
2010, 
ƏLİYEV Elxan İzzət oğlu (d.28.2.1948, 
Bakı) – Azərb. idmançısı. Basketbol üz- 

rə SSRİ idman ustası (1972), əməkdar 

məşqçi (1992), əməkdar bədən tərbiyə- 
si və idman xadimidir (2012), Azərb. 
Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn-tunu bitirmiş- 
dir (1981). 

ƏLİYEV Etibar Böyükağa oğlu (11.7. 
1955, Lənkəran 5. 3.1993, orada) - 
Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı (ölümündən 

sonra, 24.8.1993). 1975 ildə Saratov vil.-n- 
də hərbi xidmətini 
başa vurub vətənə 
qayıtmış, resp.-da 
baş verən ictimai- 
siyasi hadisələrdə 
yaxından iştirak 
etmiş, xalq hərəka- 
tinin: öncüllərin- 

dən biri olmuşdur. 

1993 ilin avqustun 
23-də Azərb.-ın cə- 

nub bölgəsində “Talış-Muğan Respubli- 
kası” yaratmaq iddias: ilə çıxış edən s 
paratçılara qarşı əməliyyatlarda xüsusi 
fəallıq göstərərkən həlak olmuşdur. Lən- 
kəranda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edil- 
mişdir. Adına küçə var. Lənkəran ş.-nin 
“23 Avquşt” meydanında büstü qoyul- 
muşdur, 

ƏLİYEV Etibar Əli oğlu (d.15.4.1957, 
Cəlilabad r-nunun Ocaqlı Ҝ-) — Azərb, 
hüquqşünası, hüquq üzrə e.d. (2014). 1978 
ildə Azərb. Politexnik İn-tunu (indiki 

ƏLİYEV 

AzTÜ), 1988 ildə isə SSRİ Daxili İşlər 
Nazirliyinin Ali İstintaq Məktəbini bitir- 
mişdir. 1978 ildən Daxili İşlər Nazirliyində 
xidmət edir. 2004 ildən Bakı Dövlət Un- 
tinin beynəlxalq hüquq və Avropa hüququ 
kafedrasında (2010 ildən dosent) çalışır. 
Tədqiqatları, əsasən, beynəlxalq hüquq və 
nəql. hüququ problemlərinə aiddir, 150-yə 
yaxın elmi əsərin, bir neçə monoqrafiyanın 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var, 

Əsərləri: Qloballaşma dövründə beynəlxalq. 
nəqliyyat daşımaları: hüquqi aspektlər: B.,. 2006: 
Beynəlxalq iqtisadi hüquq: ümumi müddəalar, В., 
201 
ƏLİYEV Əbdül НасәН oğlu (25.5.1911, 
indiki Dağ. Resp., Daxadayev r-nunun 

Kübaçi qəs, — 5.10.1965, Mahaçqala) - 
Azərb. geoloqu, litoloq: Geologiya-mine- 
ralogiya e.d. (1946), – 
prof: (1949), Azərb, | 
SSR EA m.üzvü 

(1955). 1936 ildə 
Azərb, Sənaye İn- 
tunu bitirmişdir. Ə. 

Azərb.-da çökmə 
süxurların litolo- 
giyasının əsasını 
qoyanlardan biri- 
dir. Azərb. SSR 
EA İ.M.Qubkin ad. Geologiya İn-tunun 
direktoru (1948-51), Azərb, SSR EA neft 

ekspedisiyasının rəhbəri (1950-59), SSRİ 
EA Geologiya İn-tu Dağıstan filialının di- 
rektoru (1960-62), Dağıstan Dövlət Un- 
tinin rektoru (1962-65), Dağ. MSSR Ali 

Soveti sədrinin müavini (1963-65) olmuş- 

dür, Azərb, SSR və Dağ. MSSR neft və qaz 
yataqlarının Mezozoy çökünüülərinin li- 
tofasial və kollektor xüsusiyyətlərini öy- 
rənmişdir. “Azərbaycanın geologiyası" adlı 
çoxcildlik monoqrafiyanın müəlliflərindən 
biri, 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 

Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
olmuşdur. Dağ. MSSR Ali Sovetinin (6-cı 
çağırış) deputatı seçilmişdir. “Şərəf nişanı” 

ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Əsərləri: Петрографик третиҹных oraoac- 

иб. Азербаһджана. B., 1949: Tlerporpağıtı маб- 
копеких отложеина Азербаһджана (E.Davidbə- 
yovla birlikdə), Б. 1952: Осадоҹныс породы Азер- 
банджана. Б. 1955: Коллекторы нефти и газа ыс- 
хоодских итретиҹных отложенин Азербаһджана 
(Н.Ә.Әһтәбома birlikdə). Б. 1958, 
ƏLİYEV Əbdülrəhim Mirzə oğlu (10.12. 
1909, Bakı — 15:9.1991, Bakı) — Azərb. 

cərrahı, Tibb e.d. (1965), prof, (1966). 

1981-83 illərdə Azərb. Dövlət Tibb İn- 
tünün 3-cü cərrahi xəstəliklər kafedrasının 
müdiri olmuşdur. Tədqiqatları hepatolicnal 

sistemin xəstəliklərinin, xüsusilə portal 

hipertenziyanın, öddaşı xəstəliyinin, qara 
ciyər zədələnmələrinin diaqnostikası və 
cərrahi müalicəsi məsələlərinə həsr olun- 
müşdür, 

ƏLİYEV Əbülfət Əsəd oğlu (30.12.1926, 
Şuşa — 27.12.1990, Bakı) – Azərb. müğən- 
nisi, Azərb. SSR xalq artisti (1964). Ya- 
radıcılığa 1943 ildən Ağdam mədəniyyət 
evində başlamış, 
M.Maqomayev ad, 
Azərb, Dövlət Fi- 
larmoniyasının 
(1945-78) və Azərb, 
Dövlət Qastrol- 

Konsert Birliyinin 
(1978-90) solisti 
olmuşdur. Ə, eyni 
zamanda 1956- 
62 illərdə Azərb, 

Opera və Balet Teatrının solisti olmuş, 

burada Məcnun, Kərəm (“Leyli və Məc- 
nun”, "Əsli və Kərəm”, Ü.Hacıbəyli) və 
Şah İsmayılın (“Şah İsmayıl”, M.Maqo- 
mayev) uğurlu səhnə obrazlarını yarat- 
mişdir, Məlahətli, yumşaq tembrli səsə 
malik Ə.-in ifa tərzinə incə lirizm, emosio- 

nalliq xas idi. O, muğam (Segah, Hüma- 
yun, Çahargah, Rast, Şur və s.) və təsnifləri 

oxuyarkən milli vokal sənətinin xarakterik 
ifa vasitələrindən (zəngulə, gəzişmə, xal və 
5) тәһагәнә istifadə etmişdir. Bir sıra xalq 
mahnılarının (“ 
qara gözünü, 
“Ay qaşı, gözü qara qız”, 
təsniflərin (Şüştər, Bəstənigar, Bay 

Şiraz, Şur, Mahur və 5.) və Azərb. bəstə 

mahnılarının ən yaxşı ifaçılarından olmuş- 
dür, YUNESKO xətti ilə 1971 ildə Mosk- 

Ə.Əliyev Məxnun (“Leyli və Məxnun", 
Ü.Hacıbəyli) rolunda. 

vada keçirilən 7-ci Beynəlxalq Musiqi 
Konqresində Segah muğamını oxumuşdur. 

Bir çox xarici ölkədə konsertlər vermişdir. 
ƏLİYEV Əbülfəz Hüseyn oğlu (22.12. 
1922, Gəncə – 15:3.1992, Gəncə) — Azərb, 
baytar həkimi. Baytarlıq e.d. (1974), ргог, 
(1984). Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tunu 
bitirmişdir (1953). Azərb, Elmi Tədqiqat 
İpəkçilik. İn-tunda laboratoriya müdiri 
(1958-83), 1983 ildən Azərb. Kənd Təsər- 

rüfatı İn-tunun parazitologiya və baytarlıq- 
sanitariya ekspertizası kafedrasının prof.-u 
olmuşdur. Tədqiqatları tut ipəkqurdlarının 
biol. və texnoloyi xüsusiyyətlərinə antibio- 
tiklərin təsiri, ipəkqurdlarından toxumun 
alınması və saxlanılması, yumurtadan çıxan 
trtilların yemləndirilməsi və ipəkqurdları- 
nın hördüyü lifin keyfiyyət göstəriciləri 
məsələlərinə aiddir. 90-dan çox elmi əsərin, 
yüksək məhsuldar və xəstəliklərə davamlı 5 
yeni ipəkqurdu cinsinin müəllifidir. Kadr 
hazırlığında xidməti var. “Qırmızı Ulduz” 
ordeni və bir sıra medallarla təltif ед1- 

Əbülfəz Qədirqulu oğlu, Elçi 
bəy (24.6.1938, Azərb. SSR. Ordubad 
r-nunun (Nax, MR) Kələki k. — 22.8.2000, 
Ankara: Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn 

olunmuşdur) 
ictimai-siyasi xa- 
dim, şərqşünas-ta- 
rixçi, Azərb. Döv- 
lət Un-tinin şərq- 
şünaslıq fakültəsi- 
nin ərəb filologi- 
yası şöbəsini (1962) 
və aspiranturasını 
(1967) bitirmişdir. 1 
Əmək fəaliyyətinə 
SSRİ Hidrolayihə İn-tunun Bakı şöbəsində 

başlamış, 1963 ildə Misir Ərəb Resp.-nda 
Asuan bəndinin tikintisində tərcüməçi kimi 

çalışmışdır. 1969 ildə “Tulunilər dövləti” 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası mü: 

dafiə edərək tarix elmləri namizədi adını 

almışdır. 1968-75 illərdə Azərb. Dövlət 
Un-tinin Asiya və 
kafedrasında müəllim və baş müəllim 
işləmişdir. 1975 ildə siyasi baxışlarına görə 

tələbələr arasında millətçi və antisovet 
təbliğatı aparmaq adı ilə həbs edilmiş, 1976 
ildə həbsdən buraxılmışdır. 1976-92 illərdə 

Azərb. EA Əlyazmalar İn-tunda kiçik elmi 
işçi, baş elmi işçi, şöbə müdiri, aparıcı elmi 
işçi olmuşdur. Ermənistanın Azərb.-a tə- 
cavüzü ilə əlaqədar ümumxalq hərəkatında 
fəal iştirak etmiş, 1989 ildə yaradılan 

Azərb. Xalq Cəbhəsinin, sonralar isə 

Azərb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri 
seçilmişdir. 1992 ilin iyununda Azərb. 



ƏLİYEV 

Resp-nn Prezidenti seçilmişdir. 1993 ilin 
iyununda prezident kürsüsünü tərk edərək 
Ordubad r-nunun Kələki k.-nə getmiş və 
1997 ilədək orada yaşamışdır. Bakıya qa- 
yıtdıqdın sonra yenidən aktiv siyasi fəa- 

ə qoşulun Ə. ömrünün sonunadək 
Azərb. Xalq Cəbhəsi Partiyasına rəhbərlik 
һуу 

etmişdir. 

ƏLİYEV Ədalət Bayraməli oğlu (d. 8. 
10.1948, Yevlax r-nunun Yaldili k.) - nəql, 
sahəsində Azərb. alimi, texnika e.d. (2006), 
iqtisad üzrə e.d. (2015), rf: (2013). 1968 ildə 

arəçilər məktəbini, 
1981 ildə Leninqradda Mülki Aviasiya 
Akademiyasını bitirmişdir. 1968-74 illərdə 
Yevlax Birləşmiş Aviasiya dəstəsində və 
1974-81 illərdə Bakı Birləşmiş Aviasiya 

Saratov vil.-ində 

dəstəsində pilot, təyyarə komandiri, c 
rilya komandiri, 1981-84 illərdə Gən: 
1984-92 illərdə Bakı Birləşmiş Aviasiya 

астороп rəisi, 
1992-96 illərdə Azərb. Hava yolları Dövlət 
Konseminin baş direktoru, 1996-2002 il- 
lərdə Möskvada Aviasiya Sənayesi Nazir- 

in EİB-də Baş direk- 

dəstələrinin komandiri 

liyində Konver-- 
torun müavini vəzifələrində çalışmışdır. 
2002 ildən 
tində pedaqoli fəaliyyət göstəriri. Tədqi- 
qatları mülki avinsiya 5 
tismar texnologiyalarının tətbiqinə, daimi 
nəzarət qlobal. sisteminin yaradılmasına 
(təyyarələrin uçuş zamını texniki para- 
metrlərinə nəzarət), iqtisadi və milli təh- 
lükəsizliyin formalaşması və inkişafına 

əsində yeni is- 

aiddir. 200-dən çox elmi əsərin, o cüm- 
n 4 monoqrafiyanın müəllifidir. Qır- 

Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edil- 

mişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında 

xidməti var. 

m Сонремсиныс әксилуатаниониме 
мин в Гражданскоһ авиаинн СНГ. M 

99) Проблемы әкономиҹескоН и нанноналынов 
енси A анскон Республики в 

apcına. Б. 2013 
ƏLİYEV Əhəd Əliağa oğlu (4.8.2.1952, 
Bakı) çısı, Yunan-Roma 

güləşi üzrə beynəlxalq dərəcəli idman us- 
tası (1972), əməkdar bədən tərbiyəsi və 

man xadimidir (2011). Azərb. Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi İn-tunu bitirmişdir (1974), 

ƏLİYEV Əhəd Fərşad oğlu (11.4.1913, 
Şuşa – 14:7.1980, Bakı) — Azərb. kimya- 
çısı, kimya cd. (1963), ргоГ(1967), Azərb 
Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir 
(1938), 1945-66 illərdə Azərb. SSR EA 
Kimya İn-tunda müxtəlif vəzifələrdə ça- 
lışmış, 1966 ildən Azərb, Dövlət Xalq 
Təsərrüfatı İn-tunda kafedra müdiri işlə- 

Azərb. idm: 

Azərb. Memarlıq və İnşaat Un- 

mişdir. Tədqiqatları tsikloheksan karbo- 
hidrogenlərinin müxtəlif şəraitdə (katalitik, 
fotokimyəvi və s.) halogenləşməsi, sintezi 
və alınan məhsulların bəzi çevrilmələrinə 
həsr edilmişdir. 100-ədək elmi əsərin müəl- 
lifidir. 
ƏLİYEV Əkbər Bayram oğlu (d44.1.1950, 
Gürc. SSR, Qardabani r-nunun Qaracalar 
k.)- Azərb. riyaziyyatçısı, fizika-riyaziyyat 

1998), prof. (1990). Azərb. Dövlət 
Un-tini bitirmişdir (1972). 1976-80 illərdə 
Azərb. SSR EA Riyaziyyat və Mexanika 
İn-tunun elmi işçisi olmuş, 1980 ildən 
AzTU-da müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 
2002 ildən riyaziyyat kafedrasının prof.- 
udur, Tədqiqatları qeyri-xətti hiperbolik tip 
diferensial tənliklərin qlobal. həllərinin 
mövcudluğuna həsr olunmuşdur. Ə. isbat 
etmişdir ki, müəyyən şərtlər daxilində 
qeyri-xətti hiperbolik operatorlara uyğun 
birtərəfli məsələlərin həlli mümkündür. 
120-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Əkrəm Əskər oğlu (7.6.1937, 
Bakı – 9.5.2011, orada) — Azərb. ədəbiy- 
yatşünası, filologiya e.d. (1987). Azərb. 
Dövlət Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tunu 
(indiki Bakı Slavyan Un-ti) bitirmişdir 
(1962). Həmin in-ıda dekan (1971-78: 1977 
ildən kafedra müdiri), tədris işləri üzrə 

prorektor (1983-90) vəzifələrində çalış- 
mişdir. Tədqiqatları 20 əsrin 20-ci illərində 
rus sovet ədəbi tənqidində klassik irs prob- 
lemlərinə həsr olunmuşdur, 70-dən çox elmi 
əsərin və dərs vəsaitinin müəllifidir. 
ƏLİYEV Ələddin Məhəmməd oğlu (4.6. 
12.1974, Em. SSR, Vardenis r-nunun Baş- 
kənd k.) – Azərb. idmançısı. Poverliftinq 
üzrə beynəlxalq dərəcəli idman ustası 
(1998), beynəlxalq — 
dərəcəli hakim 
(2002). Dünya çem- 
pionatının bürünc 
(1996, С. Afrika), | 
Avropa çempiona- 
tinin gümüş (1997, | 
Avstriya) mükafat- 
çısı, Avropa (1996, 
İtaliya, 1998, B.Bri- 
taniya) və dünya 

(1998, ABŞ) çempionudur. Azərb. Resp. 
DİN-in Polis Akademiyasını (2004) və 
Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəyiliyi Akademiyasını (2012) bitimişdir. 
ƏLİYEV Ələkbər Əli Ağa oğlu (4116, 
12.1958, Bakı) — informasiya texnologi- 
yaları sahəsində Azərb. alimi, texnika e.d. 
(1997), prof. (2004), əməkdar müəllim 
(2009), Moskva Dövlət Un-tini bitirmişdir 

(1982). 1989 ildən Azərb. Dövlət Un-tində 
(indiki BDU) müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 

kompüter şəbəkələri əsasında: 

paylanmış sistemlərdə tətbiqi proseslərin 
qarşılıqlı əlaqəsi və sinxronluğu nəzəriyyə- 
sinin inkişaf etdirilməsinə, bulud texnolo- 
giyalarına aiddir. Beynəlxalq elmi kon- 
franslarda çıxış etmişdir. 130-dan çox elmi: 
əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xid- 
məti var, 

Əsəri: Синхронизанин прикладных mpöteç- 
сӧв n pacınpcacağınınıx системах oğpa6orxır ani. 
(A.İNikitinlə birlikdə). Киса, 1995. 
ƏLİYEV Ələkbər Həsən oğlu (22.12. 
1955, Qubadlı r-nunun İşıqlı Ҝ. =7.8.1992, 
Laçın r-nu) — Azərb,-ın Milli Qəhrəmanı 

(ölümündən sonra, 7.12.1992), Sumqayıt 
Politexnik Texni- 
kumunu bitirmiş- 

dir. Qubadlı r-n 

Kimya Birliyinin 
sədri, s-z direkto- 
nunun müavini və- 
zifələrində işləmiş- 
dir. Qarabağ mü- 
haribəsi zamanı 

özünümüdafiə dəs- 
təsi yaradaraq La- 

çın r-nunun Türklər, Səfiyan, Suarası 
kəndlərində gedən döyüşlərdə rəşadətlə 
vuruşmuşdur. 1992 il avqustun 7-də Su- 
arası k. uğrunda gedən döyüşdə təkbaşına 
20-yə yaxın erməni quldurunu məhv edərək 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Bakıda, 
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. 
Adına məktəb var, 
ƏLİYEV Ələkbər Seyidməmməd oğlu 
(17.2.1907, İsmayıllı r-nunun Lahıc k. = 
19.2.1962, Bakı) – Böyük Vətən mühari- 

bəsi qəhrəmanı, partizan hərəkatı iştirak- 
çısı, polkovnik. 1925 ildən orduda xidmət 
etmişdir. Tiflis hərbi məktəbini bitirmişdir 

(1929). Böyük Vətən müharibəsinədək Ə. 
vzvod, batareya komandiri və polk ko- 
mandirinin müavini olmuşdur. 1941 ildə 
Buq çayı və Belostok r-nunda gedən dö- 
yüşlərdə ağır yaralanan Ə. arxada qalaraq 
Borisov ş. yaxınlığında partizan dəstələri 
yaradılmasında fəallıq göstərmişdir. 1942 
ildə "Dyadya Kolya” partizan birləşmə- 
sində partizan dəstəsi qərargahının rəisi, 
1944 ildən isə Suvorov ad. partizan dəs- 
təsinin komandiri olmuşdur. Ə.-in partizan 
dəstəsi düşmənin xeyli canlı qüvvəsini və 
hərbi texnikasını sıradan çıxarmış, Alma- 
niyaya əsir aparılan 4000-dən çox insanı 

k)- neft və qaz quyularının qazılması sa- 
həsində Azərb. alimi, texnika e.d. (2010), 
prof: (2015), Azərb. Neft və Kimya İn-tunu 
(indiki ADNSU) bitirmişdir (1972). Əmək 
fəaliyyətinə 1976 ildən həmin in-tda baş- 
lamış, 2013 ildən maşınların dinamikası və 
möhkəmliyi kafedrasının prof.-dur. Təd- 
qiqatları neft və qaz quyularının qazılması 
üçün tətbiq edilən qaldırma kompleksinin 
möhkəmliyi və dinamikası sahəsindədir. 
Beynəlxalq konfranslarda məruzə ilə çıxış 
etmişdir. 130-dan çox elmi əsərin, o cüm- 
lədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsəri: Qazımı qurğusu qaldırma kompleksinin. 
termomexaniki yüklənməsi. В. 1998, 
ƏLİYEV Əli Alı oğlu (1898, Ağdam r-nu- 
nun Kəngərli k. – 1960) – Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1956). 1930-60 illərdə Ağdam 
r-nunun Natəvan ad. üzümçülük s-zunda 
briqadir, /danov 
r-nundakı (indiki 

Beyləqan r-nu) Mil 
üzümçülük s-zun- 
da fəhlə işləmişdir. 
1951 ildə üzümçü- 
lük sahəsində yük- 
sək nailiyyətlər əl- 
də etmişdir. 2 dəfə 
Lenin ordeni, Qır- 
mızı Əmək Вау- 
rağı ordeni və medallarla təltif olunmuş- 
dür, 
ƏLİYEV Əli Bimət oğlu (4.24.7.1940, 
Ağdam r-nunun Ətyeməzli k.) — Azərb. 
kimyaçısı, kimya e.d. (1992), prof. (1990), 
Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1965). 
Azərb, Politexnik İn-tunda assistent, baş 
müəllim, dosent vəzifələrində çalışmış 
(1968-78), 1978 ildən Azərb. İnşaat Mü- 
həndisləri İn-tunda (indiki Azərb. Me- 
marlıq və İnşaat Un-ti) işləyir, 1988 ildən 
kafedra müdiridir. Tədqiqatları tərkibində 
oksigen, azot və kükürd saxlayan üçüzvlü 
heterotsikllərin və beşüzvlü 1,3-dihete- 
rotsikloalkanların sintezi və tədqiqi sahə- 
sindədir. 180-dən çox elmi əsərin, dərslik 
və dərs vəssitlərinin müəllifidir. Elmi kadr- 
ların hazırlanmasında xidməti var, 
ƏLİYEV Əli Həsən oğlu (d. 6.2.1938, 
Мах. MR, Sədərək r-nunun Sədərək Ҝ.) — 

bitirmişdir (1 
və heyvan fiziologiyası kafedrasında baş 
Taborant, müəllim, baş müəllim (1970-82), 
prof: (1997) olmuş, 1997 ildən həmin ka- 
fedranın və biostimulyator laboratoriya- 
sinin müdiridir, Tədqiqatları təkamülün 
müxtəlif pillələrində bioloyi sistemlərin sti- 
mülyasiyasının fiziki-kimyəvi əsaslarının 
öyrənilməsinə, neyroendokrin tənzimində 
bioritmlərin rolu problemlərinə həsr edil- 
mişdir. Orta məktəblər üçün “İnsan” dərs- 
liyinin (Azərb. və rus dillərində, 2005, 
2010) müəllifidir. 350-dən çox elmi əsərin, 
9-adək dərslik və dərs vəsaitinin, 2 patentin 
müəllifidir. Elmi kadr hazırlanmasında 
xidməti var. 

Əsərləri: Qidalanma və həzm fiziologiyası 
(A.Y.Baxşəliyev və b. ilə birlikdə). B.. 2009: Ana- 
lizatorlar (sensor sistem). B., 2015. 
ƏLİYEV Əli Mislim oğlu (d.10.10.1957, 
Masallı r-nu) — Azərb. idmançısı. Yunan. 
Roma güləşi üzrə beynəlxalq dərəcəli SSRİ 
idman ustası (1976), Azərb. SSR əməkdar 
məşqçisi (1991). Azərb, Dövlət Bədən Tər- 
biyəsi İn-tunu bitirmişdir (1982). 
ƏLİYEV Əli Musa oğlu (20.5.1933, Erm. 
SSR, Vedi r-nunun Dəhnəz k. – 23.4.2016, 
Bakı) – yol-inşaat materialları sahəsində 

Azərb, alimi, texnika e.d. (1984), prof. 
(1989). Bişkek Sənaye Texnikumunu 
(1953), Azərb. Politexnik İn-tunu bitirmiş- 
dir (1965). Qırğızıstan SSR: Avtomobil 

Nəqliyyatı Nazirliyinin “Yolmühəndisti- 
kinti" trestində mühəndis, layihəçi, baş mü- 
həndis (1953-55) vəzifələrində çalışmış, 

bir neçə körpünün və tunelin tikintisində 
iştirak etmişdir (2006 ildə həmin körpü- 
lərdən birinə Ə.-in adı verilmişdir). Ə. 
“Yoltəmirtikinti” Baş İstehsalat İdarəsinin 
rəhbəri (1972-99), “AzVirt” yol və aero- 
port tikintisi müəssisəsinin baş direktoru 
(1999-2016) olmuşdur. Tədqiqatları aktiv- 
ləşdirilmiş mineral tozlu asfalt-betonların 
öyrənilməsi, asfalt-betonun regenerasiya- 
sı sahəsindədir. 100-dən çox elmi əsərin, o 

cümlədən monoqrafiyaların müəllifidir. 
Beynəlxalq elmi-praktiki konfranslarda 
məruzələrlə çıxış etmişdir. Qırmızı Əmək 
Bayrağı və Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” or- 
denləri ilə təltif olunmuşdur. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var, 

Əsəri: Строптелиство asrovoğinmnix дорог 
x aopoapoyon. В 4-х томах, М. 2013, 
ƏLİYEV Əli Osman oğlu (20.8.1941, Ağ- 
stafa r-nunun Köçvəlli Ҝ. 1.2008, 
Bakı) — Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d, 

— m. (oxa, Azərb. Dövlət Un-tini (ADU) bi- 
tirmişdir (1962). 1968-84 ilərdə ADU-nun 

kafedrasında müəl- 
İm, baş müəllim, dosent vəzifələrində ça- 
lişmiş, 1984-2008 illərdə bənin kafedranın 
prof:-u olmuşdur. 1973-77 illərdə Əlcəzair 
Dövlət Un-tində və 1981-84 illərdə Braz- 
zavil (Konqo Resp.) Un-tində prof. vəzi- 
fəsində işləmişdir. Tədqiqatları АУВУ,, 
АУВУНСУН tip yarımkeçirici-seqnetoclek-- 
trik birləşmələri və onların əsasında əmələ 
gələn bərk məhlullarda faza keçidləri ət- 

rafinda qeyri-taraz elektron proseslər sa- 
həsinə həsr olunmuşdur. 40-dan çox elmi 
əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Əli Pirəli oğlu (10.5.1927, Ucar 
r-nunun Qazyan Ҝ. — 7.4.1992, Bakı) – 

Azərb, tarixçisi, tarix e.d. (1969), prof, 

(1971). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(1950). Azərb. Pedaqoii İn-tunda baş müəl- 
lim, dosent (1955-60), 1960 ildən Azərb, 

Dövlət Un-tində dosent, prof., kafedra 
müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 150-dən 
çox elmi əsərin, o cümlədən bir neçə mo- 
noqrafiya və kitabın müəllifidir. Elmi kadr- 
larin hazırlanmasında xidməti var, 

Əsəri Azərbaycan nefti dünya bazarında (XX 
əsrin 20-30-cu illəri). В. 2011 
ƏLİYEV Əli Veys oğlu (d.2033.1950, 
Gürc. SSR, Bolnisi r-nunun Daşlıqullar k.) 

– Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1992), 
prof: (1992), Udmurtiya Resp. əməkdar elm 
xadimi (2000). Leninqrad Mexanika İn- 

tunu (1973), Udmurtiya Dövlət Un-tini 

(1977) bitirmişdir. 1987-92 illərdə İlevsk 

Dövlət Texniki Un-tində dosent, prof: və- 
zifələrində çalışmış, 1992 ildən istilik mü- 
hərrikləri və qurğuları kafedrasının mü- 
diridir. Elmi işləri raket mühərriklərinin 

işlənib hazırlanması, daxilikameralı pro- 
seslərin modelləşdirilməsi, raket mühər- 
rikləri layihələrinin hazırlanmasına aiddir. 
200-dən çox elmi əsərin və ixtiranın müəl. 

lifidir. 
ƏLİYEV Əli Zurkamayeviç (29.11.1937 

Dağ. MSSR, Qunib r-nunun Çox k 
7.1.1995, Mahaçqalı) — Dağıstan idman- 
çıst. Sərbəst güləş üzrə SSRİ əməkdar 
idman ustası (1967). Beş dəfə dünya (1959, 
Tehran: 1961, Yokohama, 1962, Tolido: 

1966, Tolido: 1967, Nyu-Dehli) və Avropa 

(1968, Skopye) çempionu olmuşdur. Da: 
ğistan Tibb İn-tunu bitirmiş (1966), 1970 
ildən həmin in-tunda işləmişdir. Qırmızı 

Əmək Bayrağı və “Şərəf nişanı” ordenləri 
ilə təltif edilmişdir. 

ƏLİYEV Əlifağa Böyükağa oğlu (12.3. 
1941, Neftçala r-nunun: Bankə qəs, 
20.1.2012, Bakı) – Azərb. tibb alimi, 
travmatoloq-ortoped, Tibb e.d. (1999), 

353 



ƏLİYEV 

Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir 
(1965). 1968 ildən ömrünün sonuna kimi 
Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Orto- 
pediya İn-tunda çalışmışdır (1978-86 illər- 
də elmi katib, 1986 ildən uşaq ortopediya 
şöbəsində baş elmi işçi). Tədqiqatları, 
əsasən, uşaqlarda aşağı ətrafların inkişaf 
qüsurlarının öyrənilməsinə, onların müalicə 
və reabilitasiyası. probleminə həsr ед1- 

yaxın elmi əsərin, o cüm- 
20 səmərə- 

mişdir. 16 
lədən bir neçə monoqı 
ləşdirici təklifin müəllifidir. 

Əsərləri: Oproneaoxıpyprveokax резбили- 
танин балыных € нрожденныман порокамн развитиж 
иискних конеҹностед. Б, 2009: Uşaqlarda bud-çanaq 
oynağının distrofik xəstəliklərinin diaqnostikası və 

cərrahi müalicəsi, B., 2010. 
ƏLİYEV Əlipaşa Hacıvəli oğlu (d.17. 
2.1933, Qazax r-nunun Aşağı Əskipara 
Ҝ) = Azərb. filosofu, fəlsəfə e.d. (1986), 
prof. (1988). Azərb. Dövlət Un-lini bitir- 
mişdir (1955). Azərb. Dövlət Nəşriyyatında 
(Azəməşr) redaktor (1960-63) işləmiş, 
1963 ildən Azərb. Politexnik İn-tunda 
(indiki Azərb. Texniki Un-tndə) çalışır. 
Tədqiqatları dinşünaslıq, din və mədəniy- 
yət tarixinə həsr olunmuşdur, 10 elmi 
əsərin, o cümlədən | monoqrafiyanın müəl- 

dir 
)səri: Mənəvi mədəniyyət və din. B., 1966, 

ƏLİYEV Əliyar Yusif oğlu (14.12.1957, 
Qubadlı r-nunun Qazyan k, — 3.10.1992, 
огада) – Azərb, /illi Qəhrəmanı (ölü- 

mündən sonra, 10.11.1992). Güləş üz- 
rə idman ustası, 
Azərb, Dövlət Bə. 

dən Tərbiyəsi İn. 

ила bitirmişdir 
Hərbi xidməti başa 
vurduqdan sonra 
Saransk Dövlət 
Un-tində 4 
тап müəllimi iş- 
lə lir, Sonralar 1 

Məhsul” könüllü 
idman cəmiyyətinin Qubadlı r-n şöbəsində 
məşqçi, Həmkarlar İttifaqı könüllü bədən 
tərbiyəsi və idman cəmiyyəti rayon şura- 
sının sədri vəzifəsində çalışmışdır. Qara- 
bağda müharibə gedən dövrdə taborun 
kəşfiyyat bölməsinin komandiri, tabor ko- 
mandirinin təchizat üzrə müavini, 1992 
ildən tabor komandiri idi. Turşsu k.-ndə 
həlak olmuşdur. Adına küçə var, 
ƏLİYEV Əmir İbrahim oğlu (d. 4:4.1973, 
Em: SSR, Mehri r-nunun Nüvədi k.) 
Azərb. hüquqşünası, hüquq e.d. (2008), 
prof, (2012). Bakı Dövlət Un-tini (BDU) 

bitirmişdir (1994), 1996 ildən BDU-da 
müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, 2011 ildən 
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hüquq fakültəsinin dekanıdır. Tədqiqatları, 
əsasən, beynəlxalq hüquq və insan hüquq- 
ları məsələlərinə həsr olunmuşdur. 200-ə: 
yaxın elmi əsərin, o cümlədən 1 mono- 
qrafiyanın, bir neçə dərsliyin müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 

var, 
Əsəri: Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərin statusunun beynəlxalq-hüquqi tonzimlən- 
məsi: nəzəriyyə və praktika, В. 2007. 
ƏLİYEV Ənir Soltan oğlu (d. 4.1.1950, 

Siyəzən r-nunun Balaca Həmyə Ҝ.) — 
Azərb. coğrafiyaçısı, coğrafiya e.d. (2004), 
prof: (2013). 1972 ildə Azərb. Dövlət Un- 
tini bitirmişdir. Azərb. SSR EA-nın Co- 
rafiya İn-tunda kiçik elmi işçi (1972-76), 
“Kosmik tədqiqatlar” EİB-də baş elmi işçi 
(1980-89), AMEA Coğrafiya İn-tunda 
şöbə müdiri (1989-93), Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyində Xəzər dənizi Mər- 
kəzinin direktoru (1993-2009) olmuşdur. 

2009 ildən Azərb. Dövlət Dəniz Akade- 

miyasında kafedra müdiri vəzifəsində ça- 
lişir, Elmi fəaliyyəti geofizika, dəniz с 
rafiyası, hidrometeorologiyası və ekolo- 
giyası, qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları. 
sahələri üzrədir. 150-yə yaxın elmi əsərin, 

n 3 dərsliyin müəllifidir. 
Əmiraslan Rza oğlu (30.8.1960, 

Naxçıvan ş, — 17.3.1995, Bakı) — Azərb.-ın 
Milli Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 4:4. 
1995), baş leytenant. 1982-87 illərdə Nax- 
çıvan Dövlət Peda- 
оја İn-tunda təhsil 
almışdır. 1992 ildə 
Azərb. Resp. Milli 
Təhlükəsizlik Na- 
zirliyinin sərhəd 
qoşunlarında hər- 
bi xidmətə çağ 
rilmişdir. Azərb 
Resp.-nda dövlət 
çevrilişinə cəhd 

zamanı qəhrəmancasına həlak olmuşdur, 
Naxçıvan ş.-ndəki Şəhidlər Xiyabanında 
dəfn edilmişdir. Naxçıvan sərhəd dəstəsinin 
“N” saylı sərhəd zastavasında büstü qoyul- 
müş və “Xatirə otağı” yaradılmışdır. “N 
saylı sərhəd məntəqəsinə Ә.-1п adr veril- 
mişdir, 

ƏLİYEV Əsgər Alı oğlu (1.7.1915, Ağ- 
dam r-nunun Mahrızlı k. — 3.6.1966, hə- 

min k.-də) - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 

(1950), 1939-66 illərdə Qaradağlı kənd 

sovetinin katibi. Q.İlyasov ad, k-zda: kol- 
xozçu, k-z sədri, briqadir vəzifələrində işlə- 
mişdir. 1949 ildə pambıqçılıq sahəsində 
yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏLİYEV Əsgər Ələkbər oğlu (8.11.1974, 
Lənkəran r-nunun: Lə) Ҝ. — 17.3.1994, 

orada) — Azərb.-nı 
Milli Qəhrəm: 
(ölümündən sonra, 
444.1995). Bakı Ali 
Ümumqoşun Ko- 
mandirləri Məktə- 
binin unk-artille- 
riya fakültəsində 
təhsil almışdır. 
Azərb. Resp.-nda 
dövlət çevrilişinə cəhd zamanı qəhrəman. 
сазла həlak olmuşdur. Lənkəran r-nunda 
adına park var. Büstü qoyulmuş, xatirə 
lövhəsi və Haftoni qəs. orta məktəbində 
"Xatirə guşəsi” yaradılmışdır. 

ƏLİYEV Əşrəf Paşa oğlu (d.29.7.1986, 
Xızır-nunun Giləzi К.) – Azərb, idmançısı, 
Sərbəst güləş üzrə dünya çempionatının 
bürünc (2011, İstanbul), dünya kubokunun 
gümüş (2012, Bakı) mükafatçısıdır. 
ƏLİYEV Əziz Cəmil oğlu (d.16.1.1975, 
Bakı) - Azərb. tibb alimi, cərrah-on- 
koloq. Tibb e.d. (2008), prof. (2013), 
C.Ə.Əliyevin oğludur, Nyu-York Un- 
tini (1999) bitirmiş, Pittsburq Tibb Un- 
tinin rezidenturasında (1999-2002) təhsil 
almışdır. 2002-11 illərdə Azərb. Tibb 
Un:tində, 2011-13 illərdə Barmherzigen 
Sehvvestern (Avstriya, Lints) klinikasının 
baş və boyun şişləri şöbəsində cərrah- 
onkoloq kimi çalışmışdır. 2013-14 illərdə 
Azərb. Tibb Un-tinin müalicə işləri üzrə 
prorektoru, 2014-16 illərdə onkologiya 
kafedrasının prof.-u olmuş, 2015 ildən 
İ.M.Seçenov ad. 1-ci Moskva Dövlət 
Tibb Un:tinin Bakı filialının rektorudur, 
Ə. eyni zamanda Azərb. Resp. Səhiyyə 
Nazirliyinin Milli Onkologiya Mər- 
kəzinin baş və boyun şişləri bölməsində 
əvəzçilik üzrə aparıcı elmi işçi və сәггаһ- 
onkoloq (2013-17) vəzifələrində çalış- 
mışdır. Ə.-in 2009-10 illərdə Almani- 
yada, 2011 ildə Avstriyada cərrah tibb 
diplomunu, 2016 ildə ABŞ-da Memorial 
Sloan-Ketterinq Xərçəng mərkəzində: 
baş və boyun onkologiyası üzrə cərrah 
beynəlxalq diplomu təsdiqlənmişdir. 
Tədqiqatları, əsasən, baş və boyun xərç- 
əngi ilə bağlı ölüm hallarının öyrə- 
nilməsinə həsr edilmişdir. O, qırtlağın 
çıxarılmasından sonra xəstələrə sərbəst 
danışmaq imkanı verən xüsusi cihazı 
klinik təcrübəyə tətbiq etmişdir. Amerika 
və Avropa Klinik Onkoloqlar Cəmiyyə- 
tinin üzvüolan, Milli Onkologiya Mərkə- 
zinin nəzdində yaradılmış “Azərbaycan 
Milli Xərçəng Xəstəlikləri Registrinin 
(OnkoRegistr)” yaradılmasında Ә.-пп. 
böyük rolu var. O, Amerika və Avropa: 
Klinik Onkoloqlar Cəmiyyətinin üüzvü- 
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dür, 40-dün çox elmi əsərin, o cümlədən 
monoqrafiya və dərs vəsaitlərinin müəl- 
lifidir. 

Əsəri: Baş və boyun şiflərinin cərrahi müa- 
сән В. 2015, 
ƏLİYEV Əziz Məmmədkərim oğlu 
(1.1.1897, İrəvan qub.-nın Hamamlı k. — 
27.7.1962, Bakı) – dövlət və elm xadimi, 
səhiyyə təşkilatçısı, Tibb e.d. (1938), prof. 
(1956), Azərb. 
SSR əməkdar hə- 
kimi (1960). Z.Ə. 
Əliyevanın ata- 
sıdır. 1917 ildə 
Petroqrad (indiki 
Sankt-Peterburq) 
Hərbi Tibb Aka- 14 
demiyasına daxil 
olmuşdur. Ailə 
üzvlərinin 1918 il- 
dəerməni daşnaklarının törətdiyi qırğın 
nəticəsində doğma yurdlarından qaçqın 
düşməsi ilə əlaqədar təhsilini yarımçıq 
qoyub vətənə qayıtmışdır. Həmin vaxt- 
dan 1923 ilə qədər tibb işçisi, həkim 
köməkçisi kimi çalışmışdır. 1923 ildə 
təhsilini Azərb. Dövlət Un-tində davam 
etdirərək tibb fakültəsini bitirmişdir 
(1927). Xalq Səhiyyə Komissarlığı ya- 
nında müalicə şöbəsinin müdiri, Azərb. 
Dövlət Un-tinin daxili xəstəliklər kafed- 
rasında ordinator, aspirant, assistent və 
dosent olmuşdur. 1929-32 illərdə Azərb, 
Dövlət Klinik İn-tunun direktoru, 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun rektoru 
(1932-34, 1935-38), Bakı şəhər soveti 
səhiyyə şöbəsinin müdiri (1934-35), eyni 
zamanda “Azərbaycan tibb yurnalı”nın 
baş redaktoru (1935 ildən) və Azərb, 
Dövlət Un-tinin rektoru (1937) işləmiş- 
dir. Azərb. Dövlət Tibb İn-tuna rəh- 

etdiyi illərdə təhsil, istehsalat və 
elmi tədqiqat işinin nümunəvi qurul- 
masına görə 2 dəfə Ümumittifaq müka- 
fatına layiq görülmüş in-tda latın qrafi- 
kası ilə Azərb. dilində 45 adda dərslik və 
dərs vəsaiti hazırlanmışdır. Həmin illərdə 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunda əsaslı ki- 
tabxana və “Tibb nəşriyyatı” yaradılmış, 
“Tibb kadrları uğrunda” çoxtirailı qəzet 
nəşr olunmuş, “Tibb şəhərciyi”nin inşa- 
sina başlanılmışdır. Azərb, SSR Ali So- 
veti Rəyasət Heyətinin katibi (1938-41), 
Azərb. SSR xalq səhiyyə komissarı 
(1939-41), 1941 ildə Azərb. SSR Аһ So- 
vetinin sədri, həmin ilin sentyabrında 
Təbrizdə (İranda) yerləşdirilən 47-ci or- 
филми Hərbi şurasının üzvü təyin olun- 
muşdur. Onun təşəbbüsü və səyləri ilə 
Təbrizdə SSRİ-nin maliyyələşdirdiyi 

dünyəvi məktəb, xəstəxana açılmışdır. ƏLİYEV Fikrət Əhmədəli oğlu (4.13. 
Azərb. KP MK katibi (1941-42), Dağ. 8.1949, Erm. SSR, Mehri r-nunun Nüvədi 
MSSR УН. Partiya Komitəsinin birinci k.)- Azərb. riyaziyyatçısı, fizika-riyaziyyat 
katibi (1942-48), SSRİ Səhiyyə Na- e.d. (1990), AMEA-nın akad, (2001), 
zirliyinin və SSRİ Nazirlər Sovetinin Azərb. Dövlət Un- 
məsul işçisi (1948-50), ÜİK(b)P MK-nın tini (indiki Bakı 
inspektoru (1949-50), Azərb, SSR Na- Dövlət Un-ti, BDU) 
zirlər Soveti sədrinin birinci müavini bitirmişdir (1971). 
(1950-51), Azərb. SSR Elmi Tədqiqat Azərb. SSR. ЕА 
Ortopediya və Bərpa Cərrahlığı İn-tu- Riyaziyyat və Me- 
nun direktoru (1951-52, 1954-56) və xanika İn-tunda ça- 
1956 ildən ömrünün sonunadək Azərb. lişmış (1975-92), 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun rek- İstanbul Texniki 
toru olmuşdur. Elmi tədqiqatları, əsasən, ÜUn-tinin prof.-u 
böyrək iltihabı zamanı qanda baş verən olmuşdur (1992- 
biokimyəvi dəyişikliklərə, allergiya prob- 93). 1993 ildən BDU-nun nəzdindəki Tət- 
lemlərinə və s. həsr edilmişdir. 67 elmi biqi Riyaziyyat ETİ-nin direktoru, eyni 
əsərin müəllifidir. SSRİ Ali Sovetinin (1, zamanda obrazların tanınması və informa- 
3-cü çağırış), Azərb. SSR Ali Sovetinin siyaların işlənməsi şöbəsinin müdiridir. 
(1,3-cü çağırış) və Dağ. MSSR Ali Sove- Tədqiqatları informatika sahəsinə aiddir 
tinin (2-ci çağırış) deputatı seçilmişdir. Diskret halda stabilləşdirici tənzimləyici- 
İki dəfə Lenin ordeni, Qırmızı Əmək lərin parametrləşməsini vermiş, “İrequcn- 
Bayrağı, 1-ci dərəcəli Vətən müharibəsi ey” və "state-space" metodları arasında 
ordenləri ilə təltif olunmuşdur. Azərb. əlaqə yaratmış, qeyri-xətti Rikkati tən- 
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu, liyinin dayanıqlı həlli üçün analitik spektral 
Bakıda və Mahaç- qalada küçələrdən biri metod hazırlamışdır, Polinom və kəsr ra- 
Ә.лп adınadır, sional mafrislərin fakturizasiyası üçün ef- 

Əsəri: Klinik analizlər. В. 1934, fektiv alqoritmlər təklif etmiş, çıxışa nə- 
ƏLİYEV Fəqan Qənbər oğlu (d. 20.1. zərən optimal və etibarlı stabilləşdirici 
1945, Ağcabədi r-unun Boyat k.) – eko- tənzimləyicilərin qurulması yolları işlən 
energetika sahəsində Azərb, alimi, tex- mişdir. 250-dən çox elmi əsərin, o cüm- 

nika e.d. (1989), prof. (2007). Azərb. lədən | monoqrafiyanın müəllifidir. 

Politexnik İn-tunu (indiki AzTU) bitir- Əsəri: Optimization ofLincar Control Systems 
mişdir (1969). 1966-2012 illərdə AZTU- F.A. Aliyev and V.B. Larin, Gördon and Весасһ. 
da müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 2012 selenee publisbeny, 1998, 

ildən Azərb. Memarlıq və İnşaat Un- ƏLİYEV Firdovsi Şamil oğlu (20.5.1937, 
tində kafedra müdiridir. Tədqiqatları Tovuz r-nun Düz Qırıqlı k. – 15 5 
enerii effektivliyi, bərpa olunan enerii, Bakı) - Azərb. geoloqu, geologi 
ətraf mühitin qiymətləndirilməsi sahəsinə neralogiya e.d. (1995). prof: (1999), Azərb. 
aiddir. Beynəlxalq konfranslarda mə- Resp.-nın əməkdar geoloqu (1991). 1959 
ruzələrlə çıxış etmişdir. 300-dən çox elmi ildə Azərb, Neft və Kimya İn-tunu (indiki 

əsərin müəllifidir. Elmi kadrların ha- Azərb, Dövlət Neft və Sənaye Un-ti) bitir. 
zırlanmasında xidməti var. mişdir. Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanın. 
ƏLİYEV Fərzəli Fazil oğlu (d.12.3.1953, da Geologiya və Yer Təkinin Mühufizə- 
Ağdaş r-nunun Aşağı Ləki k.) — Azərb. si İdarəsində kollektor, hidrogeoloyi və 
fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (2005). Gəncə mühəndis-geol. partiyalarının rəisi (1959. 
Dövlət Pedaqoii İn-tunu bitirmişdir (1975). 88), Azərb. Dövlət Geologiya Komitəsinin 
1975-8I illərdə Ağdaş r-nunun Aşağı Lə- nəzdindəki Hidrogeologiya və Mühəndisi 
ki kənd orta məktəbində müəllim işləmiş, Geologiya İdarəsinin baş hidrogeoloqu 
1981 ildən AMEA-nın Fizika İn-tunda (1988-2002) vəzifələrində işləmişdir. Ə.-in 

çalışır, 2004 ildən aparıcı elmi işçidir. rəhbərliyi altında Azərb.-nın bütün әга- 
Elmi tədqiqatları zolaqlı və darzolaqlı zilərində hidrogeoloyi və mühəndis-geol. 
yarımkeçiricilərdə istilik, elektrik, ter- planalma işləri aparılmışdır. Ə. yeraltı 
moclektrik və termomaqnit hadisələrinə suların çirklənməsi və tükənməsinin öy- 

həsr olunmuşdur. Elmi fəaliyyətində əsas rənilməsi üzrə geoekoloyi tədqiqatların 
yeri bərk cisimlərdə yaranan faza ke- aparılması layihəsini işləyib hazırlamışdır 
çidlərinin həmin cisimlərin termodinamik, 1968-2002 illərdə Azərb. Dövlət Neft və 
istilik və elektrik xassələrinə təsirinin öy- Sənaye Un-tində müəllim, dosent, prof. 
rənilməsi tutur. 140-a yaxın elmi əsərin vəzifəsini tutmuşdur. 2002 ildən АМЕА 
müəllifidir. Geologiya İn-tunda (indiki Geologiya və 
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Geofizika İn-tu) çalışmışdır. Ə. 170 elmi 

əsərin, o cümlədən bir neçə monoqrafiya- 
in, müəllifidir. Elmi kadrların 

hazırlanmasında xidməti var, 

ƏLİYEV Firuz Əliabbas oğlu (4:4.6.1950, 
Bakı yaxınlığındakı Buzovna: qəs.) – 
Azərb. musiqiçisi, tarzən. Azərb. Resp. 
xalq artisti (2007). Azərb. Dövlət Konser- 
vatoriyasını (1975: 
V.Əbdülqasımo- 
vun sinfini) bitir- 
mişdir. 1970-83 il- 
lərdə Azərb, Döv- 
јәс Qastrol-Kon- 
sert Birliyinin so- 
listi olmuş, 1986- 

2003 illərdə Bakı 
Musiqi Akademi- 
yasında çalışmış- 

2003 ildən Azərb. Milli Konservatori- 
yasında pedaqoyi fəaliyyət göstərir (2008 
ildən dosent). 1983 ildən İ.Rzayevin ya- 
ratdığı ansamblın konsertmeysteridir. 
H.Hüseynov, Y.Məmmədov, T.Qasımov, 

A.Babayev, İ.Rzayev, C.Əkbərov və Ы, 
tarda müşayiət etmişdir. Xarici 

ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuşdur. 
ƏLİYEV Fuad Əsəd oğlu (d.28.7.1983, 
Erm. SSR, Krasnoselsk r-nu) — Azərb. id- 

nçısı, Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa 
çempionatının bürünc (2006, Moskva) 

xanənd 

ma 

mükafatçısıdır. 
ƏLİYEV Fuad Məmmədbağır oğlu (11 

929, Tərtər r-nunun Seydimli k 
0.1996, Bakı) — Azərb. tarixçisi, tarix 

24, (1968), prof. (1985). Azərb. Dövlət 
Un-dnin şərqşünaslıq fakültəsində (1945 
46) və Moskva Şərqşünaslıq İn-tunun Ya- 
хип Şərq: fakültəsində (1946-50). təhsil 
almışdır. Azərb. SSR EA Tarix İn-tunda 
kiçik elmi işçi (1958-59), böyük elmi işçi 

1968-72), Azərb.-ın Rusiya və 
Qafqaz. xalqları ilə əlaqələri şöbəsinin 
müdiri (1978-80, 1985-96) vəzifələrində 

çalışmışdır. 1961-68 illərdə Azərb. Tarixi 
Muzeyində qədim və orta əsrlər şöbəsinin 

1980-85 illərdə Azərb. SSR. ЕА 
SSRİ-nin Xalqlar Dostluğu Sarayının elm 
üzrə direktor müavini olmuşdur. Elmi 

(1959-61 

kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
Əsərləri: Şimali Azərbaycan şəhərləri (XVIII 

srin ikinci yansında), B., 1960) XVIII əsrin birinci 
yarısında Azərbaycanda ticarət, В., 1964: Миссик 
посланниҝа русского государства А.П.Волыиского 
a Азербаһджанс (1716-1718 m). Б. 1979: Азер- 
бад, о-русскис отнопених (XVIII - наҹало XIX 
as).B. 1986, 
ƏLİYEV Fuad Vahab oğlu (2.1.1942, 
Bakı – 22.2.2008, Bakı) — Azərb. kim) 
çısı, kimya e.d. (1988), prof. (1993) 
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Moskva Dövlət Un-ini bitirmişdir (1964). 
Azərb, SSR EA Y.H.Məmmədəliyev ад. 
Neft-Kimya Prosesləri İn-tunda kiçik elmi 
işçi (1965-75), Kimya Texnologiyasının 
Nəzəri Problemləri İn-tunda ki 
MİF.Nağıyev ad. Kataliz və Qe, 
Kimya İn-tu) laboratoriya müdiri (1975- 
2002) işləmişdir. Tədqiqatları ferrit ka- 
talizatorlarının sintezi və katalitik xas- 
sələrinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

90-adək elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Fuad Yusif oğlu (d.1.2.1950, 
Gəncə) — Azərb. kimyaçısı, kimya e.d, 
(1992), AMEA-nın akad. (2014, m. üzv 

2007). Azərb, Resp--nın əməkdar elm xa- 
dimi (2006). Azərb. 

Dövlət Un-tini bi- 

tirmişdir (1972). 
Azərb, SSR EA- 

nın Aşqarlar Kim- 
yası İn-tunda la- 

boratoriya müdiri 
(1981-82), direktor: 

müavini (1983) iş- 

ləmiş, 1983-2013 
illərdə Gəncə Re- 
gional Elmi Mərkəzinin direktoru olmuş- 

dur. 2013 ildən AMEA-nın yeni yaradılmış 
Gəncə Bölməsinin akad---katibi, 2015 ildən 

sədri vəzifəsində çalışır. Tədqiqatları qeyri- 

simmetrik disulfidlərin, ksantogenatların 

sintezi və tədqiqi sahəsinə aiddir. 140-dan 
çox elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrların 

hazırlanmasında xidməti var, 

ƏLİYEV Gülbala Ağabala oğlu (5.12. 
1879, Bakı yaxınlığındakı Bilgəh k. 
273.1971, Bakı) – SSRİ-nin fəxri neftçisi, 
Azərb, SSR neft ustası (1940), Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 

(1948). Əmək (әа- 
liyyətinə 1898 ildə 
Bibiheybət neft 
mədənlərində baş- 
lamışdır. Bibihey- 
bət buxtasının qu- 

rudulmasının 

(1923) fəal iştirak- 

çısı olmuşdur. Neft 
Mədənləri İdarə- 

sində usta (1923-46), mühəndis (1946-67) 
işləmişdir. Azərb.-da neft sənayesinin tə- 
şəkkülündə, onun texniki cəhətdən ye- 
nidən qurulması və inkişafında, neft 
mütəxəssislərinin hazırlanmasında xid- 
məti vardır. SSRİ Ali Sovetinin (3-cü 

çağırış) və Azərb, SSR Ali Sovetinin (5- 

ci çağırış) deputatı olmuşdur. İki dəfə 
Lenin ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı 
ordeni və medallarla təltif edilmiş, Bakıda 
büstü qoyulmuşdur. 

ƏLİYEV Gümrah Məmməd oğlu (49.1, 
1958, Nax. MR, Şərur r-nunun Püsyan k,)— 
tibb alimi, tibb e.d. (1995), prof. (1996), 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir 
(1982), RF-nın İvanovo ş--ndə Dövlət Tibb 
İn-tunun elektron mikroskopiya labora. 
toriyasında kiçik elmi işçi (1985-87), baş 
elmi işçi (1987-92), 1993-98 illərdə İngil- 
tərə Ürək Fondunun təqaüdçü elmi işçisi 
kimi London Un-ti kollecinin anatomiya və 

inkişaf biologiyası kafedrasında işləmişdir. 
Ə. 1996-97 illərdə İspaniyanın Cein Un. 
tinin eksperimental biologiya kafedrasında: 
prof, ABŞ-ın Ohayo ştatının Klivlend 
Qərb Rezervlər Un-linin Patologiya İn-tun-- 
da (1997 ildən), San Antonio Texas Un-tin- 
də neyrologiya və anatomiya kafedrasının 
Elektron Mikroskopiya mərkəzində elmi 
məsləhətçi, araşdırıcı alim və həmin mər- 

kəzin direktoru (2001 ildən) işləmiş, hazır- 

da ABŞ-ın Cercia ştatının Atlanta Un-tində 
ürək-damar, neyropatolofi xəstəliklər və 
gerontologiya kafedrasında prof.-dur. Təd- 
qiqatları, əsasən, ürək-damar sistemi pato- 
logiyalarına və neyrodegencrativ xəstəlik- 
lərin patogenezinin öyrənilməsinə həsr 
olunmuşdur. 120-dən çox elmi əsərin və 

səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Habil Mustafa oğlu (28.5.1927, 
Ağdaş r-nunun Üçqovaq k. — 8.9.2015, 
Bakı) — Azərb. musiqiçisi, Катпапс̧ас̧ајап. 
Azərb. SSR xalq artisti (1978), İfaçılıq 
fəaliyyətinə Bakı 
Musiqi Məktəbin- 
də təhsil alarkən 
(1951-55) başla- 
mişdir. Muğamın 

sirlərini Q.Piri- 
mov və X.Şuşinski- 
dən öyrənmişdir. 

1956-78 illərdə 

M.Maqomayev ad, 
Azərb. Dövlət Fi- 
larmoniyasının, 1978 ildən Azərb. Dövlət 

Qastrol-Konsert Birliyinin solisti olmuşdur. 
Bənzərsiz ifaçının sənətində virtuoz tex- 
nika ilə yüksək musiqi duyumu həma- 
hənglik və uyarlıq təşkil edirdi. Azərb, 
müğamının qədim ənənələrinin layiqli da- 
vamçısı olan Ə. həm də muğam kompo- 
zisiyalarının yaradıcısı və improvizato- 
rudur. Ə, Segah, Şur, Dügah, Mahur, 
Çahargah, Rast, Zəminxarə və s. muğam- 

lari/xüsusi vituozluqla ifa etmişdir. O, 
S.Şuşinski, X.Şuşinski, Z.Adıgözəlov, 
H.Rzayeva, Ş.Ələkbərova, 5. Оәдитпоуа, 

F.Mehrəliyeva kimi,görkəmli müğənniləri 
kamançada müşayiət etmişdir. Bir sıra 

mahnıların (“Gülüm yatsın”, “Şəhla göz- 
lüm”, “Güləsən gərək”, “İlk məhəbbət” və 

s.) müəllifidir. Sənətkar xarici ölkələrdə 
konsertlər vermişdir. Ə.-in “Habil segahı", 
“Habil dügahı” kimi improvizasiyaları 
tamaşaçı və dinləyicilər arasında: geniş 
şöhrət tapmışdır. Bəstəkar F.Əlizadənin 
violonçel ilə fp. üçün "Habilsayağı” kom- 
ozisiyası ona ithaf olunmuşdur. Bir sıra 
şəssam və heykəltəraşlar kaman ustadının 
obrazını yaratmışlar. Azərb, Resp.-nın “Şöh- 
rət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
ƏLİYEV Нас: Azər oğlu (4. 21.4.1991, 
Naxçıvan) — Azərb. idmançısı. Sərbəst 
güləş üzrə Avropa (2014, Vantaa) və üç 

dəfə dünya (2014, Daşkənd: 2015, Las- 
Veqas, 2017, Paris) çempionu, 1-ci Avropa 
Oyunlarının bürünc (2015, Bakı) müka- 

fatçısıdır. 2016 ildə Rio-de-laneyroda ke- 
çirilən 31-ci Yay Olimpiya Oyunlarında 
bürünc medal qazanmışdır. 

ƏLİYEV Hadı Bədəl oğlu (5.5.1900, Bakı 
yaxınlığındakı Maştağa k. – 16:6.1982, 
Bakı) – Azərb, coğrafiyaçısı, prof. (1964), 
Azərb. SSR əməkdar elm xadimi (1979), 

SSRİ Coğrafiya Cəmiyyətinin fəxri üzvü 
(1970). 1927 ildən resp.-nı ali məktəblə- 
rində müəllimlik etmiş, Azərb. Xalq Tə- 
sərrüfatı İn-tunda (indiki ADİU) kafedra 
müdiri (1933-48), SSRİ Coğrafiya Cəmiy- 
yətinin Azərb. SSR filialının sədri (1939- 
51), 1938 ildə SSRİ EA-nın Azərb. filia- 
tlnda yaratdığı ilk iqtisadi coğrafiya şöbə- 
sinin rəhbəri olmuşdur. 1939 ildən Azərb. 
Dövlət Pedaqoyi İn-tunda (indiki ADPU) 

pedaqoli fəaliyyət göstərmiş, bir müddət 
həmin in-tun prorektoru olmuşdur. 1945 
ildə Azərb. SSR EA Coğrafiya İn-tuna di- 
rektor təyin edilmiş, eyni zamanda Azərb. 
Dövlət Un-tində iqtisadi coğrafiya, 1960 
ildən isə xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi 
coğrafiyası kafedralarının rəhbəri olmuş- 

dur, 100-dən cox elmi məqalənin, 10-dan 
cox dərsliyin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 
ƏLİYEV Hafiz Məmmədrəhim oğlu (d.12. 
12.1931, Bakı yaxınlığındakı Buzovna k.) – 
Azərb, əczaçısı. Əczaçılıq e.d. (1964), prof: 
(1967). Əməkdar əczaçı (1991), əməkdar 
müəllim (2000), Azərb, Resp.-nın əmək- 
dar elm xadimi (2010). 1954 ildə Moskva 
Əczaçılıq İn-tunu bitirmişdir. 1958-65 il- 
lərdə Azərb, Dövlət Tibb İn-tunun (indiki 
Azərb, Tibb Un-ti) əczaçılıq kimyası və 
biol. kimya kafedralarında assistent, dosent 
işləmiş, 1965-2013 illərdə həmin in-tun 
əczaçılıq kimyası kafedrasının müdiri 
olmuş və 2013 ildən kafedranın prof.-dur. 
Tədqiqatları, əsasən, B qrupu vitaminləri 
preparatlarının fotometriyası sahəsi üzrədir. 
1967-83 illərdə Azərb. SSR Əzzaçılar 
Elmi Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri ol- 

ƏLİYEV 

muşdur, Ə, 2004-06 illərdə özünün təşəb- 
büsü ilə yaradılan “Azərbaycan Əczaçılıq: 
urnalı”ın baş redaktoru olmuş, 2007 ildən 
"Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakotera- 
piya yurnalı”nın baş redaktorudur. 260-a 
yaxın elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrla- 
Tin hazırlanmasında xidməti var. 

Əsəri Витамины группы B (анаҹенис, при- 
Metin ir анализ). В. 1971 
ƏLİYEV Heydər Əlirza oğlu (10.5.1923, 
Naxçıvan ş., Azərbaycan — 12.12.2003, 

Klivlend, ABŞ: Bakıda Fəxri Xiyabanda 
dəfn olunmuşdur) — Azərb.-ın görkəmli 

siyasi və dövlət xadimi, müstəqil Azərb. 
Resp.-nın banisi, Azərb. Resp.-nın Prezi- 

denti (1993-2003). Naxçıvan Pedaqoyi 
Texnikumunu bitirdikdən sonra 1939-41 

illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 
(indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universiteti) memarlıq fakültəsində təhsil 
almışdır. 1957 ildə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Univer- 
siteti) tarix fakültəsini bitirmişdir. 1941 

ildən Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Res- 
publikası (Naxçıvan MSSR) Xalq Daxili 

İşlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR. 
Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdiri 
işləmişdir. 1944 ilin mayında Naxçıvan 
Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət 
təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmiş- 
dir. 1965 ildə Azərbaycan Sovet Sosialist 
Respublikası Nazirlər Soveti yanında Döv- 

lət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müa- 
vini, 1967 ildə isə sədri təyin edilmişdir, 

HƏ, 1969 il iyulun 14-də Azərbaycan 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
(AKP MK) plenumunda AKP MK-nın bi- 
rinci katibi seçilmişdir. Bununla, H.Ə.-in 
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü 
başlanmışdır. H.Ə. AKP MK-nın avqust 
(1969) plenumundakı məruzəsi ilə respub- 

likada xalq təsərrüfatına və mədəni qurucu. 
luğa rəhbərliyin əsaslı surətdə yaxşılaş- 
dirilmasi, dövlət və əmək intizamının möh- 

kəmləndirilməsi, kadrların məstliyyətinin 
artırılması və korrupsiyaya qarşı mübari- 
zənin yeni xəttini müəyyən etmişdir. Bu 

xətt H.Ə.-in sonrakı məruzə və çıxışlarında: 

daha da təkmilləşdirilmiş, respublikanın 
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni hə- 
yatına mənfi təsir göstərən meyillərin qar- 
şısının alınması, sağlam mənavi-psixolo)i 

mühitin bərqərar olunması uğrunda fəaliy- 
yət proqramına çevrilmişdir. Н.Ә.Ап Azər. 
baycana rəhbərlik etdiyi ilk illərdə iqtisadi 
inkişaf konsepsiyası hazırlanmış, ənənəvi 
təsərrüfat sahələrinin səmərəliliyi bərpa 

edilmiş, yeni istehsal sahə- 
lərinin əsası qoyulmuşdur. 
Bu dövrdə neft-kimya, ma- 
şınqayırma, energetika, me- 
tallürgiya, mədənçıxarma 
vədigər sahələr əhəmiyyət- 
li dərəcədə inkişaf etməy 
başlamış, 400-ə yaxın yeni 
sənaye obyekti yaradıl- 
mişdir, 1969 ildə sənaye 
müəssişələrinin sayı 735-ə 
bərabər idisə, 1982 ildə bu 

rəqəm 1048-ə çatmışdı. 
Н.Ә. kənd təsərrüfatı 

istehsalının intensivləşdi- 
rilməsi, bu sahənin daha da 

ixtisaslaşdırılması, üzümçülük və şərab: 
çılığın inkişaf etdirilməsi, emal müəssi- 
sələrinin, irriqasiya və meliorasiya ob: 
yektlərinin: tikilməsini təmin edərək, о 

dövrdə aqrar sektorda məhsul istehsalını 
2 dəfədən çox artırmağa nail olmuşdur. 
Beləliklə, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında 

sürətli tərəqqi baş vermiş, Azərbaycan ge- 
ridə qalmış aqrar respublikadan özünü tə 
min edən, qabaqcıl aqrar-sənaye respub- 
likasına və mərkəzi büdcənin dünoruna 

çevrilmiş, SSRİ miqyasında ilk üçlüyə yük- 
səlmişdir. Həmin illərdə respublikada bu- 

raxılan 350 adda sənaye və kənd təsərrüfati 
məhsulu dünyanın 65 ölkəsinə ixrac 

di, 0 dövrdə yaradılmış iqtisadi potensial 
müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan iq- 
tisadiyyatının yenidən qurulması üçün baza 

rolunu oynadı. 
Н.Ә.Ап respublikaya rəhbərlik etdiyi 

ilk dövrdə (1969-82 illər) elm, təhsil və 

mədəniyyətin inkişafı, xalqın tarixi yadda- 
şının özünə qaylarılması istiqamətind: 
rülən işlər milli ruhun oyanmasını, 
baycançılıq məfkurəsinin zənginləşm: 
güclü təsir göstərmiş və gələcəkdə müstəqil 
dövlətçiliyin bərpası üçün əsaslı zəmin 

hazırlamışdır. 
Н.Ә.Ап bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı 

ilə Bakıda və keçmiş SSRİ-nin paytaxtı 

Moskvada Azərb.-ın tanınmış ədəbiyyat, 

nə 
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incəsənət və elm xadimlərinin yubileyləri 
keçirilmiş, onların fəaliyyəti yüksək dövlət 
mükafatları və fəxri adlarla qiymətləndi- 

rilmiş, abidələri ucaldılmışdır. Həmin il- 
lərdə ölkənin çöxşaxəli inkişafına uyğun 
olaraq respublikanın ali və orta ixtisas təh- 
sili şəbəkəsi genişləndirilmiş, SSRİ-nin 170 
qabaqcıl ali məktəbinə 3500 azərbaycanlı 
gənc göndərilmişdir. H.Ə. azərbaycanlı 
hərbçi kadrların yetişdirilməsinə, respub- 
likada hərbi təhsilin inkişafına xüsusi diq- 
qət ayırmışdır. О dövrdə hazırlanmış yük- 
səkixtisaslı kadrlar sonralar müstəqil Azər- 
baycan dövlətinin qurulması, möhkəmlən- 
dirilməsi və təhlükəsizliyinə öz töhfələrini 

vermişlər. 
Н.Ә. Azərbaycan Sovet Sosialist Res- 

publikasının (Azərbaycan SSR) yeni Kons- 
titusiyasının layihəsini hazırlayan komis- 
siyanın sədri kimi, Azərbaycan dilinin res- 
publikanın dövlət dili olması ilə bağlı 
müddəanın Əsas Qanuna daxil edilməsinə 

mail olmuşdur (1977, iyul). 
HƏ, Azərbaycanın bütün bölgələrinin, 

o cümlədən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vila- 
yətinin (DQMV) sosial-iqtisadi və mədəni 
inkişafina daim diqqət göstərmişdir. Onun 

məsələlərə kompleks və həssaslıqla yanaş- 
ması, habelə çevik idarəçiliyi sayəsində 
respublikada sosial və milli-dini zəmində 
heç bir problem yaranmamış, sağlam icti- 
mai-siyasi vəziyyət hökm sürmüşdür. 

HƏ, 1976 ilin mart ayında Sov. İKP 
MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 
1982 ilin noyabrında isə Siyasi Büro üzvü 
seçilmiş, eyni zamanda, Sovet Sosialist 

Respublikaları İttifaqı (SSRİ) Nazirlər So- 
veti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə 
təyin edilmişdir. О, SSRİ hökumətində 
yüksək vəzifədə çalışdığı dövrdə 60-dan 
çox nazirlik, komitə və müxtəlif mərkəzi 

idarələrin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata 
keçirmişdir. Lakin 1987 ilin oktyabrında 
Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun və şəxsən 
baş katib M.S.Qorbaçovun yeritdiyi yanlış 
Xəttə, onun anti-Azərbaycan siyasətinə eti- 
raz əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən is- 
tefa vermişdir. 

Sovet qoşunlarının 1990 ilin 20 yanya- 
rında Bakıda törətdiyi qanlı qırğınla əla- 
qədar Н.Ә. ertəsi gün, Kreml reiiminin 
təqiblərinə və səhhətinin ağır olmasına bax- 
mayaraq, ailə üzvləri lə birlikdə Azərbay- 
canın Moskvadakı Daimi Nümayəndəli-- 

yinə gedərək orada səsləndirdiyi bəyana- 
tında mərkəzi hakimiyyətin Azərbaycan 

xalqına qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğın 
əməliyyatını pisləmişdir. Mübariz möv- 
qeyini qətiyyətlə davam etdirən Н.Ә. Dağ- 
liq Qarabağda separatçıların qanunsuz 
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əməlləri və yaranmış kəskin vəziyyətlə 
bağlı mərkəzin yürütdüyü iküüzlü siyasətə 
etiraz edərək 1991 ilin iyulunda Sov, İKP 
sıralarından çıxmışdır. 

1990 ilin iyulunda Azərbaycana qayı- 
dan HƏ, Naxçıvana getmiş və həmin ildə 
Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmiş- 
dir. Bununla da Н.Ә. yenidən ölkənin ic- 
timai-siyasi həyatında yaxından iştirak 
etməyə başlamışdır. 1992 ilin noyabrında 
Н.Ә. Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçı- 
van şəhərində keçirilmiş təsis konfransında 
təşkilatın sədri seçilmişdir. 

Н.Ә.Ап siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan 
dövrü, xüsusilə onun Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifə- 
sində çalışdığı illər (1991-93) muxtar res- 
publikanın siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni 
inkişafının çətin mərhələsi idi. H.Ə., ilk 
növbədə, Naxçıvanı Ermənistanın silahlı 
təcavüzü və işğalı təhlükəsindən xilas etdi. 
Blokada şəraitində yaşayan muxtar respub- 

likanın ağır iqtisadi-sosial problemlərini 
həll etmək üçün qonşu Türkiyə və İranla 
iqtisadi əlaqələr yaratdı. Naxçıvanı Türkiyə 
ilə birləşdirən “Ümid körpüsü”, İranla yük 
və sərnişin daşınmasını genişləndirən Şah- 
taxtı-Poldəşt körpüsü inşa edildi və digər 
mühüm tədbirlər həyata keçirildi. Bu illər- 

də həm də Н.Ә.-п təşəbbüsü ilə muxtar 
respublikanın Ali Məclisi onun adından 
"sov sialist” sözlərinin çıxarılması, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918- 
20) üçrəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının dövlət bayrağı kimi təsdiq 
edilməsi, 31 dekabrın dünya azərbaycanlı- 
larının həmrəylik günü kimi təsis olunması 
haqqında qərarlar qəbul etdi. 

Н.Ә. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin sədri işləyərkən, eyni za- 
manda, Azərbaycan Respublikası Ali Sove- 
tinin sədr müavini olmuş və Ali Sovetin 

sessiyalarında fəal iştirak etmişdir. O, 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
birinci sessiyasındakı (1991, fevral) çıxı- 
şında Vətənin ağır dövründə hər kəsi vətən- 

daşlıq borcunu vicdanla yerinə yetirməyə, 
müstəqillik uğrunda mübarizəyə qoşulma- 
ğa, dağılmaqda olan Sovet İttifaqında, elə- 
cə də Azərbaycanda mövcud ictimai-siyasi 
vəziyyəti obyektiv təhlil edərək, cəmiyyəti 
dərindən düşündürən problemlərin, siyasi 
və iqtisadi böhranın, Dağlıq Qarabağ mü- 
naqişəsinin həllinə yardım göstərməyə ça- 
ğırmışdır. Н.Ә. Azərbaycan Ali Sovetinin 
1991 il 7 mart tarixli sessiyasında Moskva- 
nın müttəfiq respublikaları yeni ittifaq 
müqaviləsinə sürükləyən siyasətinə qarşı 

çıxmış və deputatları respublika rəhbər- 
liyinin anti-müstəqillik əhval-ruhiyyəsini 

= 

Bəhs olunan dövrdə erməni millətçi-. 
lərinin Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü 
əsassız ərazi iddiaları, SSRİ rəhbərliyinin: 
DQMV-ni Ermənistana birləşdirmək səy- 
lərinin ağır nəticələri, 20 yanvar faciəsi və 
ondan sonra Azərbaycanda baş verən icti- 
mai-siyasi proseslər, respublikanın kom- 
munist rəhbərliyinin mövqeyi vəs. H.Ə.-in 
siyasi fəaliyyətinin başlıca vektorunu milli 
dövlətçilik ideyasının əsas məqsədi 
müstəqil demokratik dövlət uğrunda mü- 
barizəyə istiqamətləndirmişdir. 

Hakimiyyət dairələrinin xəyanətkar və: 
səriştəsiz idarəçiliyi nəticəsində 1993 ilin 
may-iyun aylarında ölkədə siyasi böhran 
son həddə çatdı, respublika vətəndaş mü- 
haribəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlü- 
kəsi ilə üz-üzə qaldı. Belə şəraitdə Azər- 
baycan xalqı H.Ə.-in hakimiyyətə gəti- 
rilməsi tələbi ilə mübarizəyə qalxdı, Bu 
mübarizə tezliklə ümummilli hərəkata çev- 
rildi və xalqın təkidi ilə H.Ə. 1993 il iyunun 
15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri se- 
çildi. Beləliklə, onun Azərbaycana rəhbər- 
liyinin ikinci dövrü başladı. H.Ə.-in möh- 
kəm iradəsi, idarəçilik məharəti və qətiy- 
yətli siyasi mövqeyi sayəsində Azərbaycan: 
dövlətçiliyinin məhv edilməsi, vətəndaş 
müharibəsi və ölkənin parçalanması təh-- 
lükəsi aradan qalxdı. Həmin gün Azərbay- 
can tarixinə “Milli Qurtuluş Günü” kimi 
daxil oldu. H.Ə. iyunun 24-dən Milli Məc- 
lisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata ke- 
çirməyə başladı. 1993 il oktyabrın 3-də 
ümumxalq səsverməsi nəticəsində Н.Ә,. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti se- 
çildi. 

Н.Ә.4п Azərbaycan rəhbərliyinə qayı- 
dişi ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqti- 

sadi, mədəni həyatında, xarici əlaqələrində: 
dönüş yarandı, beynəlxalq norma və prin- 
siplərə uyğun olaraq müstəqil dövlət qu- 
ruculuğu prosesi başlandı. Bəzi daxili və 
xarici qüvvələr tərəfindən hazırlanmış 1994 
il oktyabr və 1995 il mart dövlət çevrilişi: 
planlarının, habelə şəxsən Н.Ә.-ә sui-qəsd: 

silahlı qüvvələrinin işğalı genişləndirmək 
planlarının qarşısı alındı, Ermənistan 1994 
ilin mayında cəbhə xəttində atəşkəs elan 
edilməsinə və danışıqlar masasına qayıt- 
mağa məcbur oldu. 

HƏ, Ermənistanın təcavüzü nəticəsin- 
də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün po- 
zulması, torpaqlarının 2096-dən çoxunun 
işğalı, 1 milyondan artıq yerli in di- 
dərgin salınaraq çadırlarda yaşaması və 
digər dövlət əhəmiyyətli məsələlər barədə 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdı- 
rilmasi, yaranmış problemlərin həlli sahə- 
sində çox gərgin və genişmiqyaslı (әа- 
liyyət göstərmişdir. H.Ə.-in Azərbaycan 
Prezidenti kimi BMT-nin sessiyalarında, 
ATƏT-in zirvə toplantılarında çıxışları, 
xarici ölkələrə çoxsaylı səfərləri də, başlıca 
olaraq, bu məqsədə xidmət etmişdir. 

Н.Ә.-1п fəal diplomatik səyləri nəticə- 
sində dünyanın böyük dövlətlərinin və apa- 
nci beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycana, 
onun zorla cəlb olunduğu silahlı müna- 
qişəyə münasibəti əsaslı surətdə dəyişdi. 
BMT TŞ-də, ATƏT-in Budapeşt (1994) və 
Lissabon (1996) sammitlərində, İƏT-in üzv 
dövlət başçılarının zirvə toplantılarında 
Ermənistanın işğalı pisləndi və Dağlıq 
Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq 
normaları, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həllinə dair sənədlər qəbul 
edildi. 

H.Ə.-in tarixi nailiyyətlərindən biri də 
Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında 
düran stratefi vəzifəni — bir ictimai-iqtisadi 
sistemdən digərinə, yəni iflasa uğramış 
sosializmdən bazar iqtisadiyyatı norma- 
lara və çoxmülliyyətçiliyə əsaslanan sis- 
temə keçidi təmin etməsidir. Xüsusi mül- 
kiyyətə geniş meydan açılması, sənaye və 
xidmət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi, 
aqrar islahatlar, torpağın əvəzsiz olaraq 
kəndlilərə verilməsi və digər fundamental 

miş bu beynəlxalq layihədə ilk dövrdə 7 
ölkənin 11 neft şirkəti təmsil olunurdu. 

"Əsrin müqaviləsi” bağlandıqdan az 

larının işlənməsi ilə əlaqədar 30-dan artıq 
saziş imzalandı ki, bu da Azərbaycana bö- 
yük həcmdə xarici sərmayənin qoyuluşuna 
imkan yaratdı. İlk beynəlxalq neft müqa- 
viləsi çərçivəsində Bakı-Novorossiysk bo- 
nü kəməri əsaslı təmir. və bərpa olundu, 
Bakı-Supsa boru kəməri inşa edildi. Bakı- 
Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin 
tikilməsi haqqında saziş imzalandı və onun 
təməli qoyuldu. 

Н.Ә.-п fəaliyyəti nəticəsində Azərbay- 
can öz geosiyasi, geoiqtisadi və mənəvi- 
mədəni potensialından səmərəli istifadə 
edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü 
yaratmağa çalışmış və bununla da ölkənin 
gələcək dinamik inkişafı üçün əlverişli 
imkanlar açılmışdır. H.Ə.-in təşəbbüsü ilə 
tarixi Böyük İpək Yolunun bərpasına yö- 
nəlmiş beynəlxalq proqramın həyata ke- 
çirilməsində Azərbaycan aparıcı rol oyna- 
mışdır, 1998 ilin sentyabrında 32 ölkənin 
və 14 beynəlxalq təşkilatın yüksək səviy- 
yəli rəhbər şəxslərinin i il 
İpək Yolu konfransı keçirilmiş, layihənin 
icraçı katibliyinin Azərbaycanın paytax- 
tinda yerləşməsi haqqında qərar qəbul edil- 
mişdir. 

Н.Ә. demokratik, hüquqi və dünyəvi 
dövlət quruculuğu sahəsində ardicil siyasət 
yeridərək, ölkədə insan hüquq və azadlıqlı- 
rının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması 
üçün əsaslı zəmin yaratmışdır. 1995 ilin 
noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə 
demokratik dəyərləri özündə əks etdirən 

lanması, azərbaycançılıq ideyası altında 
ana Vətən – Azərbaycan ətrafinda sıx bir- 
ləşməsi üçün ardıcıl və səmərəli fəaliyyət 
göstərmişdir. H.Ə.-in təşəbbüsü və bila- 
vasitə rəhbərliyi ilə 200) 

varixin ağır və amansız sınaq 
dövrlərində, ermənilərin xüsusi qəddarlıqla 
həyata keçirdikləri soyqırımları nəticəsində 
dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə səpələnmiş 
azərbaycanlıların birlik və həmrəyliyinin 
yaradılması işində müstəsnu xidmətləri var- 
dir, O, hələ Naxçıvan MR Ali Məcli: 
sədri vəzifəsində işləyərkən 1991 il dekabr 
ayının 16-da Ali Məclisin qərarı ilə 31 
dekabr “Dünya Azərbaycanlılarının Həm- 
rəylik və Birlik Günü” elan edilmişdi 
Н.Ә. Azərbaycan Respublikasının Prezi- 
denti kimi xarici dövlətlərə rəsmi səfərləri 
zamanı, istisnasız olaraq, hər bir ölkədə 
yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri 
ilə çox önəmli görüşlər keçirmiş, Azərbay- 
can diasporunun formalaşmusı və təşkilat- 

ioyabrın 9-10- 
da Bakıda dünya azərbaycanlılarının ilk 

tarixi qurultayı keçirilmiş, Azərbaycan 
diasporunun fəaliyyətinin canlandırılması 
və gücləndirilməsi sahəsində çox mühüm 
qərarlar qəbul edilmişdir. 

Н.Ә.-п Azərbaycanda latın əlifbasına 
keçilməsi, dövlət dilinin tətbiqi işinin tək- 
milləşdirilməsi, Azərbaycan əlifbası və 
Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi 
haqqında 2001 ildə imzaladığı fərmanlar, 
milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlın- 

ması çağırışı ilə Azərbaycan xalqına mü- 

raciətləri, türk xalqları və dövlətləri ara- 
sında əlifba və dil birliyinin təmin edilməsi 
və bir sıra digər sahələrdə coşqun fəaliyyəti 
milli-mədəni inkişafda və mənəvi birliyin 
möhkəmlənməsində böyük rol oynamışdır. 

Н.Ә, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
tarixinin dərindən öyrənilməsi və fəaliy- 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının yətinin obyektiv qiymətləndirilməsi məsə- 
qəbul edilməsi, 1995 və 2000 illərdə çox- ləsinə xüsusi diqqət göstərmişdir. Azər- 
partiyalılıq əsasında parlament seçkilərinin baycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 və 85 
keçirilməsi, Konstitusiya Məhkəməsinin illik yubileyləri ölkədə geniş qeyd olun- 
təşkili, ölüm cəzasının ləğv olunması, mət- müş, Bakı şəhərində Xalq Cümhuriyyətinə 
buatda senzuranın aradan qaldırılması, yer- abidə ucaldılması haqqında qərar qəbul 
li özünüidarəetmə orqanlarının = bələdiy- edilmişdir. 
yələrin yaradılması kimi köklü islahatlar HƏ, 1998 il oktyabrın 11-də xalqın 

məhz Н.Ә.-1п siyasi iradəsi və məqsəd- yüksək siyasi fəallığı şəraitində keçirilən 
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seçkilərdə səslərin 76,196-ni toplayaraq 
ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçilmişdir. 

HƏƏ, siyasi fəaliyyətinin bütün mərhə- 
tələrində, fərqli ictimai-siyasi, iqtisadi, mə- 
dəni və ideoloyi şəraitdə xalqına və Azər- 
baycana sədaqətlə xidmət ğöstərmiş, isteda- 

dını, bilik və bacarığını milli dövlətçilik ide- 
yasının gerçəkləşdirilməsinə sərf etmişdir. 

Н.Ә.4п həm SSRİ, həm də müstəqil 
sina rəhbərliyi döv- 

ründəki fəali sək qiymətləndiril- 
mişdir. H.Ə. iki dəfə Sosialist Əməyi Qəh- 
rəmunı adı almış (1979, 1983), beş dəfə 
Lenin ordeni (1971, 1973, 1976, 1979, 

1983) və çoxlu sayda digər orden və me- 
dallarla təltif edilmiş, bir sıra xarici ölkə- 

lərin ali ordenlərinə və beynəlxalq müka- 
fatlara layiq görülmüşdür: Türkiyə Res- 
publikasının "Dövlət Nişanı" (1997), Uk- 

raynanın “Yaroslav Мидп” ordeni (1997), 

Gürcüstanın “Qızıl Runo” ordeni (2001), 

Fransa Respublikasının “Fəxri Legionun 
Böyük Xaç Komandoru” ordeni (2003), 
Rusiyanın "Müqəddəs Apostol Andrey Per- 
vozvannı” ordeni (2003). 

Azərbaycan xalqı H.Ə.-in xidmətlərini 
daim minnətdarlıqla xatırlayır, onun ide- 
yal yaşadır və yolunu davam etdirir, 

Azərbaycanda və dünyanın bir sıra ölkə- 

lə H.Ə.-in xatirəsinə yüksək ehtiram 

tərilərək adı geniş miqyasda əbədiləş- 
dirilmiş, onun şərəfinə abidələr ucaldılmış, 
parkla xiyabanlar, küçə və prospektlər 

mişdir. Bakıda inşa edilmiş Heydər 
Əliyev Mərkəzi müasir dünya memarlı- 
ğının nadir incilərindən biri olmaqla yanaşı, 
onun ип elmi-siyasi irsinin öyrənilməsi 

ində mühüm rol oynayır 
baərlərzƏliyev HƏ Misilik yala 

Əliyev Н.Ә, 
и, nitqlər, bəyanarlar, 

TAS kitablar, Bakı, Azəməşr, 

ƏLİYEV Həmid Fərhad oğlu (Həmid 

Arzulu) (d.15.5.1937, Azərb. SSR Babək 

r-nunun (Nax. MR) Qaraxanbəyli k.) 

Azərb. ədəbiyyatşünası, filologiya üzrə e.d. 
(2010), Azərb. Pedaqoği Dillər İn-tunu 

(1961) və Azərb. Dövlət Un-üni (1965) 

bitirmişdir. 1968-2000 illərdə Naxçıvan 
Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tunda (in- 
diki Naxçıvan Müəllimlər İn-tu) kabinet 

müdiri və direktor müavini vəzifələrində 
çalışmışdır. 2000 ildən həmin in-tun pro- 

rektorudur, Əsas tədqiqatları Azərb. ədə- 

biyyatının elmi-nəzəri problemlərinə və 
mətnşünaslığa aiddir. 70-dən çox elmi- 
publisistik əsərin, o cümlədən 2 mono- 
qrafiyanın müəllifidir. 
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Əsəri: Alman klassik poeziyasının Azərbaycan 
dilinə tərcüməsinin nəzəri və praktik prinsipləri, B., 
2003, 
ƏLİYEV Həmid Zeynalabdin oğlu (15.5. 
1921, Erm. SSR, Dilican r-nunun Əmir- 
xeyir k. — 12.1.2006, Bakı) – Azərb, (а- 
rixçisi, tarix e.d. (1969), prof. (1971), 
Yerevan Dövlət Pedaqoi İn-tunu bitir- 
mişdir (1946). Azərb. Dövlət Pedaqofi 

İn-tunda (indiki ADPU) dosent (1957), 
Azərb. SSR EA Tarix İn-tunda böyük el- 
mi işçi (1958-61), Şərqşünaslıq İn-tunda 
böyük elmi işçi (1962-82), şöbə müdiri 

(1982-91), Fəlsəfə və Hüquq İn-tunda şöbə 
müdiri (1991-95), Tarix İn-tunda aparıcı 
elmi işçi (1995-2005) vəzifələrində çalış- 
mışdır. Türkiyə tarixinə дајг tədqiqatlar 
aparmışdır. 120-dən çox elmi əsərin, о 
cümlədən bir neçə monoqrafiyanın müəl- 
lifidir, 2-ci dərəcəli Vətən müharibəsi 
ordeni (1985) və medallarla təltif olün- 

muşdur, 
Əsərləri: Müasir Türkiyədə xarici kapital 

inya müharibəsindən sonra). B., 1962: Tür- 
nci dünya müharibəsi dövründə. В., 1965, 

(İkinci 

kiyə В 
Туран 
1918 rr,). M., 1972. 

ƏLİYEV Həsən Əlirza oğlu (15.12.1907, 
Yelizavetpol qub., Zəngəzur qəzasının 
Comərdli k, = 2.2.1993, Bakı) – Azərb 
torpaqşünası, ümumi əkinçilik və təbiə- 
ti mühafizə üz- 
rə alim. K,te.d, 
(1965), prof. (1966), 
Azərb. SSR ЕА- 
nın akad. (1952) 
Azərb, SSR əmək- 
dar elm xadimi 
(1974). Azərb. SSR 
Dövlət mükafatı 
laureatı: (1978), 
Böyük Vətən mü- 
haribəsi (1941-45) iştirakçısı. 1932 ildə 
Gəncədə Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn- 
tunu bitirmişdir. Azərb. SSR EA Tor- 
paqşünaslıq və Aqrokimya İn-tunun elmi 
hissə üzrə direktor müavini və Azərb. 
Dövlət Pedaqofi İn-tunda baş müəllim 
(1944-49), Azərb. SSR EA Botanika İn- 
tunun direktoru (1949-52), Azərb. SSR. 
kit. nazirinin birinci müavini və AKP 
MK katibi (1952), Azərb. SSR EA-nın 
akad.-katibi (1952-57), Azərb. SSR EA 
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tunda 
laboratoriya müdiri (1957-67), 1968-87 
illərdə Azərb. SSR EA Coğrafiya İn- 
tunun direktoru olmuşdur. Tədqiqatları 
meşə torpaqlarının coğrafiyasına, resp.- 
nın torpaq xəritəsinin və Azərb. SSR-də 
Beynəlxalq Bioloyi Proqramın hazırlan- 

младотуроҝ (1908 период правлену 

masına, ətraf mühitin qorunmasına, təbii 
ehtiyatların tədqiqinə, təbiətdən istifa- 
dənin elmi cəhətdən əsaslandırılmasına, 
torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli 
istifadəyə həsr edilmişdir. “Azərbaycan 
təbiəti” јигпаһтип baş redaktoru (1975 
ildən), coğrafiya elmləri üzrə bir sıra 
problem şuralarının sədri və üzvü, Azərb, 
Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin sədri və: 
Azərb. Coğrafiya Cəmiyyətinin prezi- 
denti (1975-85), ASE Baş redaksiyasının 
üzvü (1976) idi. AKP-nin 13-cü, 19-cu, 
28-29-cu qurultaylarının nümayəndəsi, 
Azərb. SSR Ali Sovetinin (10-11-ci ça- 

јап) deputatı olmuşdur. Lenin ordeni, 

"Şərəf nişanı”, Qırmızı Əmək Bayrağı, 
Qırmızı Ulduz, Oktyabr İnqilabı, 1-ci də- 
гәсәһ Vətən müharibəsi ordenləri ilə, 
SSRİ EA-nın N.İ.Vavilov ad. Qızıl me- 
dalı və s. medallarla təltif edilmişdir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
var. 

Əsərləri: Pirsaat düzünün torpaqları və 
perspektiyası, В., 1940: Поҹвы низовин pek koro- 
söçrositoro склона Bönsüroro Канҝаза. B., 1948, 
Поҹвы Азербаһджанскоп ССР: b. 1953: Ҝориҹие- 
вәс лесные помаы, Б. 1965) Прикуринские Tyrali- 
ныс̧ neca АзербаАджана. B., 1975: Həyəcan tabili 
В, 1976: Поҹвы Болылого Kanxina, v, 1, Б. 1979, 
ƏLİYEV Həsən Həsən oğlu (d.14.11, 
1989, Qazax) — Azərb. idmançısı. Yunan- 
Roma güləşi üzrə əməkdar idman ustası 
(2010), Avropa çempionatının bürünc 

(2011, Dormund: 2013 Tbilisi) və gümüş 
(2014, Vantaa) mükafatçısı, Avropa (2010, 

Bakı) və dünya (2010, Moskva) çempionu, 
1-ci Avropa Oyunlarının bürünc (2015, 
Bakı) mükafatçısıdır. 
ƏLİYEV Həsən Rəfi oğlu (d.16.2.1935, 
Gürc, SSR, Mamculi r-nunun Kirovka k.)- 
Azərb. dilçisi, filologiya e.d. (1990), əmək- 
dar elm xadimi (1993). Azərb. Pedaqoyi 
Dillər İn-tunu (indiki Azərb. Dillər Un-ti) 
bitirmişdir (1960). Azərb. Dövlət Un-tində 
müəllim, baş müəllim, dosent, kafedra mü- 
diri, məsləhətçi prof. vəzifələrində işləmiş- 
dir (1962-2016). 125-ədək elmi əsərin, o 

cümlədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir. 
ƏLİYEV Hidi İsa oğlu (5.7.1896, Cəlil- 
abad r-nunun Allar k. — 29.5.1959, həmin 
k--də) - Sosialist 1 -— 
Əməyi Qəhrəmanı | 

İ 

| 
(1948). 1929-59 | 
illərdə “Qırmızı ак 
Allar” k-zunda дә- | 22 
mirçi, k-z sədri, R 
Məzizbəyov ad. 
k-zda briqadir, kol- 
xozçu işləmişdir. 

1947 ildə taxılçılıq 

sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş- әла 

ә 1970, LiyEV. Hümbət Məhəmməd oğlu (4.25, 
10:1932, Bərdə r-nunun: k- 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1976). 1947- 
60 illərdə 26 Bakı 
komissart ad. k-z- 
da kolxozçu, 1960 
ildən pambıqçılıq 
üzrə briqadir: iş- 
ləmişdir. 1975 il- 

dən: pambıqçılıq 
sahəsində yüksək 
əmək: göstəricilə- 
rinə nail olmuşdur. 
2 dəfə Lenin or- 

deni və Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 
ƏLİYEV Hüseyn Balaəli oğlu (25.11. 
1918, Bakı yaxınlığındakı Pirşağı k, — 

18.7.1941, Leninqrad (indiki Sankt-Pe- 
terburq)) - Böyük Vətən müharibəsi 
qəhrəmanı, qırıcı- 

təyyarəçi, İeyte- 

nant. 1935-38 il- 
lərdə Bakı: acro- 
klubunda təlimatçı 

təyyarəçi işləmiş- 

dir. Yeysk Hər- 
bi Dəniz Təyya- | 
rəçilik məktəbini 
bitirmişdir (1940), 

Böyük Vətən mü- 
haribəsinin ilk günlərindən Ə. Baltika do- 
nanmasının HHQ-ndə Tallində, sonra isə 
Leninqradda xidmət etmiş, 49 döyüş uçuşu: 
keçirmişdir. Növbəti tapşırıqdan qayıdar- 
kən düşmənin 3 təyyarəsi ilə döyüşə girmiş, 
ölümcül yaralanmasına baxmayaraq 2 düş- 
mən təyyarəsini vurmuşdur. Ə. təyyarəni 
salamat yerə endirmiş, özü isə həlak ol- 
muşdur. Ölümündən sonra Lenin ordeni ilə 
təltif edilmişdir. N.K.Çukovskinin "Balti- 
ka səması” romanında, V.Ketlinskayanın 
“İradə” hekayəsində, M.Rahimin “Lenin- 
qrad göylərində” poemasında Ə.-in qəhrə- 
manlığı qələmə alınmışdır. “Azərbaycan- 
film” kinostudiyası Ə. haqqında sənədli 
film (“Hünər əbədidir”, 1967) çəkmişdir. 
Adına küçə var, 

ƏLİYEV Hüseyn Əlirza oğlu (22.4.1911, 
Yelizavetpol qub., Zəngəzur qəzasının Co- 
mərdli k. – 21.5.1991, Bakı) — Azərb. rəs- 
sam-qrafiki, boyakar. Azərb. SSR xalq rəs- 
samı (1982), Azərb. Dövlət Rəssamlıq Tex- 
nikumunda (1932), Leninqrad (indiki S.- 
Peterburq) Ümumrusiya Rəssamlıq Akade- 
miyasında (1935) təhsil almışdır. Yara- 
dıcılığa qrafik-rəssam kimi başlamış, “Mol- 
la Nəsrəddin” yumalı ilə əməkdaşlıq etmiş, 

ƏLİYEV 

silsilə karikarıraları dərgidə çap olunmuş- 
dür (1929-30). 1935-87 illərdə “Kommu- 

nist" (indiki “Xalq qazeti”) qəzetində bədii 
tərtibat şöbəsində baş rəssam, şöbə müdiri 
vəzifələrində işlə- 
mişdir. Böyük Və- 
tən müharibəsində 
(1942-45) iştirak 
etmiş, siyasi toş- 
viqat plakatları, 
rəsm və: karika- 

ralar: çəkmişdir. 
1960-80-ci illərdə, 

əsasən, monotipiya 
texnikasında çək- 
diyi mənzərə silsilələri (“Göygöl", “Si 
yaylaqda", “Naxçıvanın dağları”, “Cənub 
rayonlarında”, “Şəfəq” "Qzlpayı 
larda qış”, “Dağ süxuru", 
лил сәсләнә 6) dərin mözmümyə 
faktura dolğunluğu ilə seçilir. Portret sa- 
həsində də fəaliyyət göstərmişdir ("M.F 
Axundov”, 1938: “Ü. Hacıbəyov 
mi”, 1940, "Füzuli”, 1988). 1971 ildə Ru- 

miniyanın Konstante ş.-ndə sərgisi ke- 

çirilmişdir. Xalqlar dostluğu ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. 
ƏLİYEV Hüseyn Kərim oğlu (11.8.1897, 
Kəlbəcər r-nunun Bəylik (indiki Tirkə- 
şəvənd) Ҝ. — 31.7.1972, Bakı) — Azərb. 
cərrahı. Tibb e.d. (1939), prof: (1939), 

Azərb, SSR əməkdar həkimi və əməkdar 

elm xadimi (1942). Leninqrad Hərbi Tibb 

Akademiyasını bitirmişdir (1926). 1929–39 
illərdə Azərb. Dövlət Tibb İn-tunda hos- 

pital cərrahlığı kafedrasında ordinator, as- 
sistent, baş assistent, dosent, tədris işləri 
üzrə prorektor (1931-32), prof. işləmişdir. 
1939-67 illərdə Azərb. Həkimləri Təkmil- 
ləşdirmə İn-tunun cərrahlıq: kafedrasına 
rəhbərlik etmiş, 1947-55 illərdə həmin in- 
tun prorektoru və “Azərbaycan tibb јиг- 

nalı”nın baş redaktoru (1955 ildən), 1967 

ildən Azərb, Dövlət Tibb İn-tunun 2-ci hos- 

pital cərrahlığı kafedrasının müdiri ol- 
muşdur. Tədqiqatları, əsasən, öd yollarının 
iltihabı xəstəliklərinin klinikası və müali- 

cəsinə, qida borusunun plastikasına və s. 
aiddir. 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir 
Qırmızı Əmək Bayrağı və Qırmızı Ulduz 
ordenləri ilə təltif edilmişdir. 

Əsəri: K ieropint етаноленин н развитик 
хирургин и Азербаһджанс (Z.M.Məmmədovla 
birgə), b., 1967. 
ƏLİYEV Hüseynqulu Əli oğlu (d.3.2. 
1949, Azərbş SSR Ordubad r-nunun (Nax, 
MR) Bist k.)— Azərb. rəssamı, Azərb. 
Resp. xalq rəssamı (2002). Azərb. Döv 
lət Rəssamlıq 

Məktəbini (1975) 
və Azərb, Dövlət 

İncəsənət İn-tunu 
(1982) bitirmişdir. 
1982-89 illərdə 
Nax. Dövlət Rəsm 

Qalereyasında iş- 
ləmiş, 1989-2000 
illərdə Мах, Döv- 

lət Musiqili Dram 
Teatrının baş rəssamı olmuşdur. 2000 ildən 

Azərb, Rəssamlar İttifaqının Naxçıvan təş- 
kilatının sədridir. Ə. rəngkarlıq, heykəl- 

təraşlıq, keramika, qrafika və teatr: rəs- 
samlığı sahəsində fəaliyyət göstərir. Hey- 
kəltəraşlıq işlərindən Naxçıvanda Kor- 
oğlunun abidəsi (1988), Bəhruz Kəngər- 
linin qəbirüstü abidəsi (1989), görkəmli 

şəxsiyyətlərə həsr olunmuş büst-portretlər 
(“Heydər Əliyev”, “Cəlil Məmmədqulu- 
zadə", “Hüseyn Cavid” və b.) və barel- 

yeflər (“Əcəmi Naxçıvani”, “Paşa Qəl- 

binur” və Ы.) özünəməxsus işləmə texni- 
kası ilə seçilir. Naxçıvan Teatrında “Haci 
Qara” (M.F.Axundzadə), “Arşın mal alan” 
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ƏLİYEV 

Əliyev H. “Koroğlu". Naxçıvan ş. 1988. 

(Ü.Hacıbəyli), “Mənim ərim dəlidir” (El- 

çin) tamaşalarına bədii tərtibat vermişdir. 
Türkiyədə keçirilən beynəlxalq karikatura 
sərgilərinin iştirakçısıdır. Naxçıvan Dövlət 
Un-tində pedaqoii fəaliyyət göstərir. 
ƏLİYEV Xalid Əliağa oğlu (d.7.2.1949, 
Bakı) 

ed. (2013), Azərb, Dövlət Un-tini bitir- 
1973), Azərb. EA Zoologiya İn- 

Azərb, entomoloqu. Biologiya 

mişdir 

İmi katib (1986-93) işləmiş, 1993 ildən 
ıraxnologiya laboratoriyasının müdiri- 

dir. Tədqiqatları san can pərdəqanadlıların 
) fauna, ekologiya 

və zoocoğrafiyasının, faydalı tozlayıcıların 
məsinə həsr edilmişdir. 89 elmi 
nüəllifidir. “Azərbaycanın heyvan- 

lar aləmi" (IT cild) və Azərb.-ın “Qırmızı 
kitab 

(Hümenoptera, Аси 

(və Iİ nəşri) əsas müəlliflə- 
rindən biridir 
ƏLİYEV İqrar Həbib oğlu (14.3.1924, 

Baki – 11.46.2004, Bakı) – Azərb, tarixçisi, 
şərqşünas, Tarix e.d. (1961), prof: (1981), 
AMEA-nın akad. (2001, m, üzv 1980), 

Azərb. SSR əməkdar elm xadimi (1979), 

Akad, V.V.Struvenin tələbəsidir. Azərb. 

Dövlət Un-tini bitirmişdir (1945), Azərb. 
Dövlət Un-tində müəllim (1945 ), 
Azərb. Pedaqoyi İn-tunda dosent, qədim 
dünya və orta əsrlər. tarixi kafedrasının 
müdiri (1947-55) işləmişdir. 1945 ildən 
eyni zamanda Azərb. SSR EA Tarix İn- 
tunda çalışan Ә. Azərbaycanın qədim tarixi 
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şöbəsinin müdiri 
(1957-78), AMEA 
Tarix İn-nunun фр. 
rektonu (1978-2004) 
olmuşdur. Azərb, 
SSR АН Soveti Rə- 
yasət Heyəti ya- 

nında Toponimi- 
ka komissiyasının 
sədri, Azərbaycan 

şurasının üzvü, Mədəniyyət və Tarixi 

Dövlət Mükafatları üzrə Komissiyanın 
sədr müavini kimi fəaliyyət göstərən Ə. 
üçcildlik “Azərbaycan tarixi”nin, çox- 
cildlik “Azərbaycan tarixi”nin müəllif və 

redaktorlarındandır. Azərb.-ın qədim ta- 
rixi və arxeologiyası, Qədim Şərq turi- 
xinə dair 200-dən çox elmi əsərin, о: 
cümlədən 6 monoqrafiyanın müəllifidir. 

Xalqlar Dostluğu (1981), Azərb. Resp.- 
nın “Şöhrət” ordeni (1999) ilə təltif edil- 

mişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var, 

Əsərləri: Мидик = apc iec государ- 
ство на территорин Ayepöaltnaaıra: Оҹерҝи по 
аревисИ историн Азербанджана. B., 1956: О nep- 
nx племенных coknax на территорин Азербан- 
дана, Б. 1959: Историҹ Мидин. Б, 1960: Оҹсрк 
историн Атропатены. Б. 1989: О неҝоторых воп 
росах әтниҹескон историн азербанджанского на- 

Несколыко- 

b. 2003, 

ƏLİYEV İlham Adil oğlu (d.16.2.1956, 
Azərb. SSR Ordubad r-nunun (Мах. MR) 
Düylün Ҝ.) – Azərb. riyaziyyatçısı, fizika- 
riyaziyyat e.d. (2004). Azərb, Dövlət Un- 
tini bitirmiş (1978), həmin ildən Azərb. 
SSR EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İn- 
tunda fəaliyyətə başlamış, 1998-2005 il- 
lərdə aparıcı elmi işçi olmuşdur. 1993 ildən 
Türkiyənin Akdeniz Un-tinin prof.-udur. 
Elmi işləri harmonik analiz, funksiyalar 
nəzəriyyəsi, aproksimasiya məsələləri, in- 
teqral çevirmələri sahəsinə aiddir. 80-dən 
çox elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV İlham Heydər oğlu (d. 24.12. 
1961, Bakı)— Azərb.-ın görkəmli siyasi və 
dövlət xadimi, Azərb. Resp.-nın Prezidenti 
(2003 ildən). 

Orta təhsilini Bakı şəhəri 6 nömrəli or- 
ta məktəbdə almışdır (1967-77). Moskva 
Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İn-tunu 
(1982) və aspiranturasını (1985) bitirmiş, 
həmin in-tda müəllim (1985-90) işlə- 
mişdir. Tarix elmləri namizədidir (1985). 
1991-94 illərdə bir sıra istehsal-kommer- 
siya müəssisələrinin təsisçisi və rəhbəri 
olmuşdur. 

рола (Отаты монм критикам), Б 
haveva) на авестологимескун те 

Sovet Ensiklopediyası elmi redaksiya 

Abidələrin Mühafizəsi Cəmiyyətinin və: 

1994 ildən 2003 ilin avqust ayınadək . 
Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkətinin vit 
prezidenti və birinci vitse-prezidenti işlə- 
mişdir. 1995 və 2000 illərdə Milli Məclisin 
deputatı seçilmişdir. 2001-03 illərdə Av- 
ropa Şurası Parlament Assambleyasında: 
(AŞPA) Azərb. Resp. Milli Məclisinin nü- 
mayəndə heyətinə rəhbərlik etmiş, AŞPA: 
sədrinin müavini və AŞPA-nın Büro üzvü 
seçilmişdir (2003, yanvar). Yeni Azərb. 
Partiyası sədrinin müavini (1999), sədrin 
birinci müavini (2001) və sədri seçilmiş- 
dir (2005, 2013). 1997 ildən Azərb. Milli 
Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. 2003 
il avqustun 4-də Azərb. Resp.-nın Baş 
naziri təyin edilmişdir. 2003 il oktyabrın 
15-də 76,8 faiz səslə Azərb. Resp.-nın 

Prezidenti seçilmiş, 2008 (88,73 96), 2013 
(84,5496) və 2018 (86,0296) il prezident 
seçkilərində yenidən inamlı qələbə qazan- 
mişdir, Beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin 
rəyinə görə bütün bu seçkilər azad, ədalətli 
və şəffaf keçirilmiş, seçici fəallığı 70 faiz- 
dən yuxarı olmuş, səsvermənin rəsmi ye- 
kunları ilə "exit-poll” aparan yerli və xarici 
təşkilatların nəticələri üst-üstə düşmüşdür, 

in 2003-18 illərdə prezidentliyi 
dövründə ölkədə planlı sosialist iqtisadiy- 
yatından bazar iqtisadiyyatına keçid pro- 
sesinin başa çatması təmin edilmişdir. Bu 

dövrdə ÜDM-də özəl sektorun payı 80 faizi 
ötmüş, makrviqtisadi sabitlik möhkəm- 
ləndirilmiş, rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 
Azərb. iqtisadiyyatı MDB məkanında bi- 
rinci yer tutmuşdur, 2004-18 illər ərzində 
iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft 
sektorunun və bölgələrin davamlı yüksəlişi 
məqsədilə regionların sosial-iqtisadi inki- 
şafina dair üç dövlət proqramı icra olun- 
müşdür. Qeyri-neft sənayesi ardıcıl şəkildə 

inkişaf etdirilmiş, ölkə iqtisadiyyatı üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən və müasir 

texnologiyalara əsaslanan minlərlə yeni 
müəssisə fəaliyyətə başlamışdır. 2014 ilin 
dekabrında təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında sənayenin inkişafına dair 
2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqra- 
mi”na uyğun olaraq, ölkə ərazisində çox- 
saylı sənaye parkı və məhəllələri, texno- 
parklar (Sumqayıt, Balaxanı, Mingəçevir, 

Qaradağ, Pirallahı, Neftçala, Masallı, Ha- 
cıqabul, Sabirabad və s.) yaradılmış, is- 
tehsal sahələrinin genişləndirilməsi, qeyri- 
neft sənayesinin ixrac imkanlarının artırıl- 
masi və innovativ istehsalın inkişaf etdiril- 
məsi istiqamətində ciddi tədbirlər görül- 

müşdür. Suniqayıtda alüminium, karbamid, 
plastik emalı zavodları, “SOCAR Polymer” 
şirkəti, Balaxanıda Məişət Tullantılarının 
Təkrar Emalı Zavodu, Bakı Gəmiqayırma 
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Zavodu, Gəncə, Naxçıvan və Neftçalada 
avtomobil zavodları, Sumqayıt, Gədəbəy 
və Daşkəsəndə qızıl-mis emalı zavodları, 
Gəncə alüminium yarımfabrikatı, kənd tə- 
sərrüfatı texnikası zavodları və digər səna- 
ye müəssisələri həmin illərdə istifadəyə 
verilərək ölkənin. iqtisadi potensialının 
gücləndirilməsində mühüm rol oynayır. 

İLƏ.-in apardığı iqtisadi siyasət nəticə- 
sində Azərb. iqtisadiyyatı 15 ildə 3.2 dəfə, 
qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə, sənaye istehsalı 
2/6 dəfə, kit 1.7 dəfə artmış, qeyri-neft ix- 
racı 4,1 dəfə çoxalmışdır. Azərb.-ın valyuta 
ehtiyatları 1,8 mird. dollardan (2004) 46 
mird. dollara (2018) çatdırılmışdır. 2003- 

18 illərdə ölkə iqtisadiyyatına 250 mlrd. 
dollar investisiya qoyulmuşdur. Müstəqillik 
dövründə Azərbaycana yatırılan sərmayə- 

nin 93 faizini təşkil edən həmin investisiya- 
тип təxminən yarısı daxili mənbələrin pa- 
ула düşür. Davos Dünya İqtisadi Forumu- 
nun hesabatına (2017) əsasən, Azərb. iq- 
tisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 
dünya miqyasında 35-ci yerə yüksəlmişdir. 

Aqrar sektorda həyata keçirilən isla- 
hatlar, k.t. məhsulları istehsalçılarına edilən 
güzəşt və yardımlar ölkə iqtisadiyyatında 
bu sahənin ardıcıl inkişafına zəmin yarat- 
mışdır. 2003-18 illərdə meliorasiya tədbir- 

lərinə ayrılan vəsaitin həcmi 6 dəfə, bu 

sahəyə əsaslı kapital qoyuluşu 21 dəfə 
artmışdır. Ölkədə ümumi su tutumu 450 
mln. m? olan 4 iri su anbarı (Taxtakörpü, 
Şəmkirçay, Göytəpə və Tovuzçay), 4 min 
km suvarma kanalları, 2/4 min im kol- 
lektor-drena) şəbəkələri tikilmiş və bərpa 

olunmuş, 360 min ha torpağın su təminatı, 

264 min ha sahədə meliorativ vəziyyət 
yaxşılaşdırılmış, 219 min Ла yeni suvarılan 
torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edil- 
mişdir, Prezident İ.Ə.-in ənənəvi kit. sa- 
hələrinin, o cümlədən pambıqçılıq, taxıl- 

çılıq, baramaçılıq, üzümçülük, çayçılıq, 
sitrus meyvəçiliyi, çəltikçilik və arıçılığın 

dirçəldilməsi, fındıq, badam, xurma, zey- 
tun, nar bağlarının genişləndirilməsi isti- 
qamətində gördüyü işlər ölkənin ixrac po- 
tensialını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. 

Prezident İ.Ə.-in rəhbərliyi altında 
Azərbaycanda nəhəng transmilli energetika 
və nəqliyyat layihələri həyata keçirilmiş, 
2006 ildə Xəzər və Aralıq dənizlərini 
birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 
neft kəməri (uzunluğu 1767 km), 2007 ildə 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri (uzun- 
luğu 980 kin) istifadəyə verilmişdir. 2014 il 
sentyabrın 20-də Avropanın enerii təh- 
lükəsizliyinin, həmçinin Azərb.-ın perspek- 
tiv inkişafının və iqtisadi maraqlarının 
təmin edilməsində böyük rol oynayacaq 

“Cənub qaz dəhlizi"nin təməli qoyulmuş- 
dur, Uzunluğu 3500 (он, dəyəri 40 mlrd. 
dollardan çox olan bu qlobal layihənin 
icrası sürətlə getmiş və 2018 il mayın 29-da: 
Bakıda “Cənub qaz dəhlizi"nin, iyunun 12- 
də isə onun tərkib hissəsi olan TANAP 

boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi ke- 
çirilmişdir. TAP layihəsinin icrası isə qra- 
fik üzrə davam etdirilir. 1994 il sentyabrın 
20-də Bakıda imzalanmış “Xəzər dənizi- 
nin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azə- 
ri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” ya- 
tağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin bir- 
gə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 
haqqında Saziş”in (“Əsrin müqaviləsi") 
müddəti 2017 il sentyabrın 14-də 2050-ci 

ilə qədər uzadılmışdır. Yeni şərtlərə görə 
SOCAR-ın payının 194-dən 2594-ә qal- 
dirilması, mənfəət neftinin 7596-nin 

Azərb.-a verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Bundan əlavə, 8 il ərzində xarici investorlar 
tərəfindən ölkəyə bərabər hissələrlə bonus 

kimi 3,6 mird. dollar ödəniləcəkdir. Mü- 

qavilənin uzadılması Azərb.-da uzun illər 
bundan sonra da neftin hasilat səviyyəsinin 
sabit qalmasına, neft sektoruna xarici in- 
vestisiya qoyuluşunun təmin olunmasına 

imkan yaratmışdır. 

İLƏ.-in təşəbbüsü ilə Avropa və Asiyanı 
birləşdirən “Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub” 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaradıl- 
ması istiqamətində böyük işlər görülmüş- 

dür. Təməli 2007 ildə qoyulmuş Bakı-Tbi- 
lisi-Qars d.y.-nun 2017 il oktyabrın 30-da 
Bakıda rəsmi açılışı olmuşdur. Azərb.-ın 
Rusiya Federasiyası, İran və Gürcüstanla 
sərhədinə qədər yeni magistral avtomobil 
yolları tikilmişdir. 2018 il sentyabrın 18-də 
204 km uzunluğunda yeni Ələt-Astara-İran 

İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi ma- 
gistral avtomobil yolunun istifadəyə veril- 
məsilə Azərb. ərazisində “Şimal-Cənub” 
nəqliyyat dəhlizi layihəsinin reallaşması 
üçün bütün işlər başa çatdırılmışdır. Azərb, 
siyasi, iqtisadi və strateyi baxımdan böyük 
əhəmiyyətə malik həmin beynəlxalq nəq- 
liyyat dəhlizlərində fəal iştirak etməklə Av- 
rasiyada mühüm tranzit və logistika mər- 
kəzlərindən birinə çevrilmişdir. 

2003-18 illərdə Azərb.-ın kosmik səna- 
yesinin inkişafı baxımından mühüm uğur- 
lar qazanılmışdır. 2010 ildə “Azərkosmos” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmış, 2013- 
18 illərdə 2 telekommunikasiya (“Azer- 
space-1”, “Azerspace-2”) və 1 yer səthinin 
məsafədən müşahidə peyki (“Azersky") 

orbitə buraxılmışdır. Azərb. sayı məhdud 
olan dünya kosmik ölkələri sırasını daxil 
olmuşdur. 

2003-18 illərdə ölkənin sosial-mədəni 
və təsərrüfat infrastrukturu tamamilə yeni- 

lənmişdir. Bu dövrdə 3100-dən artıq mək- 

təb, 642 tibb müəssisəsi tikilmiş və ya 
əsaslı təmir edilmiş, 15 min İnn yol çəkil 
miş, 443 körpü inşa olunmuşdur. Bakıda 
4 yeni metro stansiyası istifadəyə verilmiş, 

bir neçə stansiyada yenidənqurma işləri 
aparılmışdır. Xəzər dənizində ən böyük 
beynəlxalq dəniz limanı - Ələt Dəniz Tica- 
rət Limanı fəaliyyətə başlamışdır. Azərb. 
da 7 hava limani tamamilə yenidən qurula- 
raq istifadəyə verilmişdir. Onlardan altısı 
(Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Lənkəran, Qəbələ, 
Zaqatala) beynəlxalq hava limani statusu 
almışdır. Bakının Heydər Əliyev Beynəl 
xalq Aeroportu dünyanın “5 ulduz”lu 9 
əsas hava limanı siyahısına daxil olmuşdur 

2003-18 illər ərzində ölkədə ümumi 

generasiya gücü 2500 MVt olan 30 elektrik 
stansiyası tikilib istifadəyə verilmiş və 

Azərb. regionda elektrik enerfisi ixracat 
çısına çevrilmişdir. Bölgələrdə qazlaşdırma 
sürətlə aparılmış və ölkə üzrə təbii qaz 
təchizatı 5190-дәп 9596-ə yüksəlmişdir. 

Nəhəng Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri layi- 
həsi icra edilmiş, Ceyranbatanda dünyanın 
ən böyük sutəmizləyici qurğusu inşa olun: 
müş, regionlarda çoxsaylı subartezian qu: 
yuları qazılmış, çaylar boyu yüzlərlə kiçik 
modul tipli sutəmizləyici qurğular isti- 
fadəyə verilmiş, əhalinin fasiləsiz içməli su 
ilə təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Davos İq 
tisadi Forumu ümumi infrastrukturun inki- 
şafına görə Azərbaycanı 26-cı yerə layiq 
görmüşdür (2017). 

Prezident İ.Ə.-in təşəbbüsü ilə əhalinin 
sosial müdafiəsini gücləndirmək istiqamə- 
tində ciddi tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Bu məqsədlə vətəndaşların təbii qazdan, 
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içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən 
istifadəyə görə əvvəlki illərdə yaranmış 
borcları (müvafiq olaraq 327 mİn. va 294,2 
mln. manat) tam silinmiş, sovet dövründən 
qalmış əmunətlərə görə | milyard manat 
kompensasiya ödənilmişdir. 2003-18 illər- 
də ölkədə 1,9 mln. yeni iş yeri açılmış, 
maaşlar $ dəfədən, pensiyalar isə 8 dəfədən 
çoxartırılmış, işsizlik səviyyəsi 596-ə, yox- 
sulluq isə 4999-dən 5.418-ə endirilmişdir. 

Prezident İ.Ə. ictimai və sosial xid- 
mətlər sahəsində ciddi institusional isla- 
hatlar aparmış, 2012 ildə Azərbaycan Res- 
publikasının Prezidenti yanında Vətəndaş- 
Јага Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agent- 
liyini təsis etmiş, dövlət orqanları tərəfin- 
dən əhaliyə göstərilən xidmətləri vahid 
sistemdə birləşdirən “ASAN xidmət” mər- 

kəzlərini yaratmışdır, Bu mərkəzlərə 2013- 

18 illər ərzində 25 mİn.-dan çox müraciət 

daxil olmuş, xidmətlərin əhali arasında 

bəyənilmə əmsalı 10096-ә yaxınlaşmışdır. 
Dünyada Azərb.-ın brendi kimi tanınmış 

ASAN xidmət" modeli artıq başqa ölkə- 
lərdə də tətbiq edilir. Prezident İLƏ. 2018 

ğulluğu, əmək 
çevik və inno- 

ilin avqustunda əhalinin mə 
və sostal müdafiəsi ilə b: 

vativ xidmətlər göstərilməsi üçün Əmək 
nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

"Dayanıqlı və Operativ Sosial 
Təminat Agentliyi”ni (DOST) yaratmış- 
dir 

2003-18 illərdə məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli sahəsində genişmiq- 

ülmüş, ölkədəki bütün çadır 
əri, fin tipli qəsəbələr ləğv edilmiş 

yaslı işlət 

lüş: 
nmiş 100-dən artıq qəsəbə хә şə- 

hərcikdə 300 min nəfər maskunlaşdırıl- 

mişdir. 2016 ilin aprel ayında Azərbay 
ordusunun hərbi qələbəsi nəticəsində azad 

ş Cocuq Mərcanlı k. (Cəbrayıl r-nu) 
üddət ərzində bərpa edilmiş, orada 
n ibarət qəsəbə tikilmiş və sakin- 

a yurdlarına qayıtmışlar. Eyni 
İdan azad olunmuş Şıxarx 

rr-nu) 1170 ailə üçün yeni 
şəhərcik salınmışdır. 

Prezident İ.Ə.-in rəhbərliyi ilə Azərb. 

ordusunun döyüş qabiliyyətinin artırılması, 
silahlı qüvvələrin maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi sahəsində ardıcıl təd- 

birlər görülmüşdür. 2005 ildə yaradılmış 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Səna- 

yesi Nazirliyinin müəssisələrində 1200 

adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal edilir. 
Beynəlxalq reytinqlərə görə, Azərb.-ın Si- 
lahlı Qüvvələri hazırda dünyada ən güclü 
50 ordu sırasında yer tutur. 2016 il aprel 
ayının əvvəlində cəbhə xəttində Ermənis- 
tanin növbəti hərbi təxribatı ilə üzləşən 
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Azərb. ordusu əks-hücuma keçərək işğal- 
çıları güclü zərbələr endirmiş və qısa müd- 
dətdə Ağdərə, Cəbrayıl, Füzuli rayonla- 
rında iki min ha ərazini düşməndən azad 
etmiş, işğal altında qalan torpaqlara nəzarət 
etmək imkanını artırmışdır. 2018 ilin may 
ayında isə Nax. MR-in 11 min /aa-dan artıq 
ərazisi, o cümlədən Şərur r-nunun Günnüt 
k. düşməndən azad edilmiş, dövlət sərhədi 
boyunca əlverişli yüksəkliklər ələ keçiril- 
miş, Yerevan-Gorus-Laçın yolu nəzarətə 
götürülmüşdür. 

Prezident İ.Ə. Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı prin- 
sipial mövqe ifadə etmişdir: “Azərbaycan 
heç vaxt öz ərazi bütövlüyünün pozulması 
ilə barışmayacaq, torpaqlarında ikinci er- 
məni dövlətinin yaranmasına yol vermə- 
yəcəkdir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü tam 
bərpa edilməli, azərbaycanlılar əzəli yurd- 
larına qayıtmalıdırlar... İrəvan xanlığı, 
Göyçə, Zəngəzur mahalları da bizim tarixi 
torpaqlarımızdır, vaxt gələcək, biz azərbay- 

canlılar o torpaqlara qayıdacaq və orada 
yaşayacağıq.” 2003-18 illərdə ATƏT-in 
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıq- 
larla yanaşı, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
dair mühüm qərarların qəbul edilməsinə 
nail olunmuşdur. BMT Baş Assambleya- 

sının 60-cı (2006) və 62-ci (2008) sessiya- 
larının çıxardığı “Azərbaycanın işğal edil- 
miş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamə- 
lərdə zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərin- 
də ermənilərin məskunlaşdırılması, orada: 

yanğınlar törədilməsi faktları pislənilmiş, 
BMT Təhlükəsizik Şurasının 822, 853, 

874 və 884 nömrəli qətnamələrinin yerinə 
yetirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. 
AŞPA-nın (1416 saylı “ATƏT-in Minsk 
Konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qa- 
rabağ bölgəsi üzərində münaqişə", 2005), 
AP-nin (“Avropa İttifaqının Cənubi Qaf- 
qazda strategiyasına dair tələb”, 2010) qət- 
namələrində, Aİ-nin “Şərq tərəfdaşlığı” 
Sammitinin Bəyannaməsində (2017) və 
Aİ — Azərbaycan “Tərəfdaşlıq Prioritetləri” 
razılaşmasında (2018), Qoşulmama: Hə- 
rəkatı dövlət və hökumət başçılarının ХУТ 

(Tehran, 2012) və XVII (Marqarita, 2016) 

sammitlərinin, İƏT-in XI (Seneqal, 2008) və 
ХИ (Misir, 2013) zirvə toplantılarının 

yekun sənədlərində, ECO-nun 13-cü sam- 

mitinin (İslamabad, 2017) yekun bəyana- 

tinda Агәтб.-1п ərazi bütövlüyü və suve- 
renliyinə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət 
ifadə edilmiş, münaqişənin məhz bu prin- 
siplər əsasında həllinin vacibliyi qeyd olun- 
müşdür. Eyni zamanda, NATO-nun 2006 

ildən bəri keçirilən zirvə toplantılarını 
cümlədən Nyuport (2014), Varşava (20) 
və Brüssel (2018) sammitlərinin : 
kommunikelərində Cənubi Qafqazdakı mü- 
maqişələrin ölkələrin ərazi bütövlüyü, su- 
verenliyi və Helsinki Yekun Aktına əsus- 
lanaraq həlli prinsipinin öz əksini tapması 
Azərbaycanın mənafeyinə cavab verir. 

Prezident İ.Ə.-in milli maraqlara söy- 
kənən xarici siyasəti nəticəsində Azərb, 
müstəqil mövqeyi ilə seçilən dövlət kimi 
tanınmış, onun beynəlxalq nüfuzu getdikcə: 
yüksəlmişdir. 2011 ildə Azərbaycan 155 
dövlətin dəstəyi ilə BMT TŞ-yə qeyri- 
daimi üzv seçilmiş, 120 dövlətin təmsil 
olunduğu Qoşulmama Hərəkatına üzv qə- 
bul edilmişdir. 2019-22 illər Azərbaycan 
Respublikasının Hərəkata sədrlik dövrüdür, 
Azərbaycan Aİ-yə üzv olan 9 ölkə ilə stra- 
teli tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuş və müvafiq 
sənədlər imzalamışdır. 

İLƏ. Prezident seçildikdən sonra ölkədə 
bərqərar olunmuş ictimai-siyasi sabitlik 
daha da möhkəmlənmiş, hüquqi dövlər 
quruculuğu siyasəti davam etdirilmiş, de- 
mökratik təsisatların inkişafı, siyasi plüra- 
lizmin, insan hüquq və azadlıqlarının təmin 
edilməsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl təd- 
birlər həyata keçirilmişdir. 

Prezident İ.Ə. ölkədə elmin, mədəniy- 
yətin, milli-mənəvi dəyərlərin, Azərbay- 
can dilinin, dini etiqad azadlığının, kon- 
fessional və etnik rəngarəngliyin, mul- 
tikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinin 
qorunub saxlanmasını və inkişafını təmin 

etmişdir. 

Dövlət büdcəsindən elma ayrılan xərc- 

lər 2003-18 illərdə 7,7 dəfə artırılmışdır. 
Fundamental elmi tədqiqatların stimullaş- 

dırılması, dövlət sifarişi əsasında təbiət, 
texniki, humanitar və ictimai sahələr üzrə 
elmi araşdırmaların qrant şəklində maliy- 
yələşdirilməsi məqsədilə Azərb. Resp.-nın 
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 
yaradılmışdır (2009). Azərb. Milli Elmlər: 
Akademiyasının (AMEA) institutlarının 
maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş, 
qurumun Gəncə Bölməsi təsis edilmiş: 

(2012), Mərkəzi Kitabxanasının yeni binası 
istifadöyə verilmişdir (2013), 15 il ərzində 
AMEA-nın həqiqi və müsbir üzvlərinin, 
habelə dövlət büdcəsindən maliyyələş- 
dirilən elm və elmi tədqiqat müəssisə, idarə 
və təşkilatlarında çalışan işçilərin əməkhaq- 
Лап dəfələrlə artırılmışdır. 

2004-18 illər ərzində ölkədə 220-dən 
çox məscid tikilmiş və ya bərpa olunmuş- 
dur, Eyni zamanda, sinaqoqlar, xristian 
məbədləri (pravoslav və katolik), Qafqaz 

Gəncədə “İman dini-mədəniyyət abi- 
dəsi əsaslı bərpa edilmiş, Bakıda Qafqazın 
ən böyük məscidi olan Heydər Məscidi 
(2014), Hacı Cavad Məscidi (2018) və dağ 
yəhudiləri üçün sinaqoq (2011) tikilərək 
dindarların istifadəsinə verilmişdir. 

Azərb.-da sivilizasiyalararası dialoq, 
tolerantlıq və humanitar əməkdaşlıq möv- 
zusunda çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər ke- 
çirilmişdir. 2008 ildə Prezident İ.Ə. xalqlar 
və mədəniyyətlər arasında dialoq və əmək- 
daşlığın inkişafı naminə “Bakı Prosesi" 
təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. 

2004–18 illərdə ölkədə idman və bədən 
tərbiyəsi sahəsində böyük uğurlar əldə edil- 
mişdir. Bakıda və bölgələrdə 45 Olimpiya 

İdman Kompleksi, xeyli sayda idman qur- 
ğuları, stadionlar və digər idman meydan- 
çaları tikilmiş və yenidən qurulmuşdur. 
Azərb. idmançıları 2004 il Afina Olimpia- 
dasında 5, 2008 il Pekin Olimpiadasında 
6, 2012 il London Yay Olimpiadasında 10, 
2016 il Rio-de-laneyro Yay Olimpiya 
Oyunlarında isə 18 medal qazanmışlar. 
Sonuncu Olimpiadada medalların sayına 
görə Azərb. dünyada 14-cü, Avropada 7-ci, 
MDB ölkələri arasında 2-ci, müsəlman: 
aləmində isə 1-ci olmuşdur. 

2015 ildə Azərb. tarixdə ilk dəfə ke- 
çirilən Avropa Oyunlarına ev sahibliyi ct- 
mişdir. 50 ölkəni təmsil edən 6 min id- 
mançının iştirak etdiyi Oyunlarda Azərb. 
komanda hesabında 2-ci yeri tutmuşdur. 
2017 ilin mayında Bakıda keçirilmiş IV 
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında isə Azərb. 
komanda hesabında 1-ci yerə çıxmışdır. 

2016 ildən etibarən Bakıda hər il ümumi 
auditoriyası 500 mln. nəfərdən çox olan 
“Formula — 1” yarışları təşkil edilir. 

Prezident İ.Ə.-in müəyyən etdiyi 
kişaf konsepsiyasına əsasən 2003-18 il- 
lərdə bəyata keçirilən abadlıq və qurucu- 
luq işləri sayəsində Bakı dünyanın ən gö- 
zəl şəhərlərindən birinə, regionun biznes 
və mədəniyyət mərkəzinə, cəlbedici tu- 

rizm və istirahət məkanına çevrilmişdir. 
Şəhərin tarixi görkəmi müasir və zövq- 
lü tikililərlə tamamlanmış, Bakının yeni 
simvol və rəmzləri olan Heydər Əliyev 
Mərkəzi, Bayraq Meydanı, “Alov qüllə- 
ləri”, “Baku Crystal Hall" və digər inşaat 
kompleksləri dünyanın memarlıq inciləri 

ictimai- da dəfn edilmiş- 

"atdı at” yn, Ы b dirilmiş, büstü qoyulmuş, 
yeni küçə, körpü və yol ötürücüləri ti- adına məktəb ә 
kilmiş, yaşıllıq və parklar salınmış, ekolo)i 2013 ildə çəkilmiş 
şərait yaxşılaşdırılmış, dənizkənarı bulvar “Alınmaz qalanın 
3:5 km-dən 16 km-ə qədər uzadılmışdır. qəhrəmanları” sə- 
Paytaxt ərazisindən çıxarılan sənaye müəs- nədli-bədii filmin- 
sisələrinin yerində modern tipli şəhər- də Ə.-in həyat və 
salma layihələri ("Ağ şəhər” və 5.) real- döyüş yolundan 
laşdırılmışdır. bəhs olunur. 

Prezident İƏ.-in rəhbərliyi altında ƏLİYEV İlham Vəliyullah oğlu (4.24. 
Azərb, bir sıra qabaqcıl ölkələrin onilliklər 3:1951, Şəki r-nunun Baş Layski k.) — 
boyu keçdiyi inkişaf mərhələsini sürətlə Azərb. riyaziyyatçısı, riyaziyyat üzrə e.d. 
adlayaraq, modemləşmə yoluna qədəm (2013). Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tunu 
qoymuşdur. Dünya Bankı, Avropa Yeni- bitirmişdir (1972). Sumqayıt Dövlət Un- 
dənqurma və İnkişaf Bankı, Davos İqti- tində dosent (1983-2004), Azərb. Müəllim- 
sadi Forumu Azərb.-da aparılan islahatlara lər İn-tunda: kafedra müdiri (2004-06), 
yüksək qiymət vermişdir. Davos Forumu- AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İn- 
nün “İnklüziv inkişaf indeksi” adlı illik tunda baş elmi işçi (2006-12) işləmişdir, 
hesabatında (2017) Azərb. inkişaf etmək- 2012 ildən ADPU-da dosent vəzifəsin- 
də olan 80 ölkə arasında 3-cü yerə yüksəl- də çalışır. Elmi işləri xətti operatorların 
mişdir. Dünya Bankının “Doing Business spektral nəzəriyyəsinə, Banax fəzaların- 
2019” hesabatında isə Azərbaycan 2017 da operator-diferensial tənliklərin, qeyri- 
illə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 requlyar sərhəd məsələlərinin, məxsusi və 
ölkə arasında 25-ci yeri tutmuş və dün- qoşulmuş elementlərin tamlığı və bazisl 
yanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına rinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 50- 

daxil edilmişdir. dən çox elmi əsərin müəllifidir. 

Prezident İ.Ə. xidmətlərinə görə Azərb. ƏLİYEV İlyas Musa oğlu (1.6.1943, Qa- 
Resp.-nin və xarici dövlətlərin bir çox ali zax. SSR., Cambul vil. – 6.6.2017, Bakı) 

təltiflərinə layiq görülmüşdür: Azərbaycan Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1993), 
Respüblikasının “Heydər Əliyev" ordeni Odessa Ali Dənizçilik Məktəbini bıtirmiş 
(2005), Rumıniyanın “Ruminiya Ulduzu” dir (1971). Azərb. SSR EA Fizika İn-tunda 
ordeni (2004), Səudiyyə Ərəbistanı Kral- (1971-78), Kosmik Tədqiqatlar EİB-də la- 
lığının “Kral Əbdüləziz” ordeni (2005), boratoriya və şöbə müdiri vəzifələrində 
Fransanın “Fəxri Legionun Böyük Xaç işləmiş (1978-92), Azərb. Milli Aviasiya 

Komandoru" ordeni (2007), Polşanın “Xid- Akademiyasının rektonu (1992-96) olmuş. 

mətlərə görə” Böyük Xaç ordeni (2008), dur, 2000 ildən Təfəkkür Un-tində kafedra 
Ukraynanın 1 dərəcəli “Knyaz Yaroslav müdiri və dekan vəzifələrində çalışmışdır 
Мидп” ordeni (2008), Küveytin “Mübarək Elmi işləri yerüstü və bort aerokosmik sis- 
əl-Kəbir” ordeni (2009), Latviyanın “Üç temlərin qunulmasına, istehsalına və onların 
Ulduz" ordeninin “Böyük Xaç Kavaleri” istismarının texnoloyi təməlini təşkil edən 

dərəcəsi (2009), Rumıniyanın “Sadiq Xid- çoxkomponentli yarımkeçiricilərdə və di 
mət” milli ordeninin Böyük Xaç ranqı elektrik sistemlərdə mürəkkəb fiziki hadi- 
(2011), Bolqarıstan Respublikasının “Stara sələrin sistematik və kompleks öyrənilmə- 
Planina” ordeni (2011), Tacikistanın "İs- sinə aiddir. 70-dən çox elmi əsərin müəl- 
moili Somoni” ordeni (2012), Belarusun lifidir. 
“Xalqlar dostluğu” ordeni (2012), Türki- ƏLİYEV İmamverdi Barat oğlu 11.10. 
yənin “Dövlət nişanı” ordeni (2013), Uk- 1950, İmişli r-nu- 
raynanın “Azadlıq” ordeni (2013), Serbiya nun Qulubəyli k.- 
Respublikasının ordeni (lentli) (2013), İla- 15:11. 1991, Xoca- 

liyanın “Xidmətlərinə görə” böyük lent- vənd r-nunun Şa- 
lə birlikdə Böyük Xaç Kavaleri ordeni qax k. (indiki Şah- 
(2018). yeri k))) — Azərb.-ın 

ƏLİYEV İlham Müzəffər oğlu (5:5.1961, Milli Qəhrəmanı 
Gədəbəy r-nu — 19, 8.1995, Qazax r-nunun (ölümündən sonra, 

Aşağı Əskipara k.) — Azərb.-ın Milli Qəh- 8.10.1992), İmişli 
rəmanı (ölümündən sonra, 6.7.1992), ley- Rayon Daxil İşlər 
tenant. Aşağı Əskipara k.-nin mühasirəsi şöbəsində işləmiş- 
zamanı həlak olmuşdur. Gədəbəy r-nun- dir. Cəbrayıl və Xocavənd bölgələrindəki 
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ƏLİYEV 

döyüşlərdə iştirak etmişdir. Şaqax k.-ndə 
gedən ağır döyüşdə (yüzlərlə erməni dö- 
yüşçüsünə qarşı 17 nəfər azərb: polis nə- 
fəri) həlak olmuşdur. Adına İmişli r-nunda 
küçə və məktəb var, İmişli ş.-ndə büstü 
qoyulmuşdur 
ƏLİYEV İmir İlyas oğlu (d.6.1.1949, 
Gürc. SSR, Mameuli r-nunun Qasımlı k.) 
Azərb. kimyaçısı, kimya e.d. (1992), prof 

(2007), Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(19 ərb, SSR. ЕА Qeyri-Üzvi və 
Fiziki Kimya İn-da (indiki M.F.Nağıyev 

Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu) 
k elmi işçi (1982-90), böyük elmi işçi 

(1990-94), aparıcı elmi işçi (1994-2003) 
2003 ildən 

ı 11-У 
up və nadir-torpaq elementlərin xalko: 

vəzifələrində işləmişdir. 
boratoriya müdiridir. Təd 

İlərdən ibarət mürəkkəbl. 
al və şüşəvari уд birləşmələrin mkeç 

294-dən çox elm tezi sahəsinə 
ərin müəllifidir. Elmi kadrların hazırlan 

masında xidməti var 
ƏLİYEV İsa Musa oğlu (d.1939, Azərb. 

R Şərur r-nunun (Nax, MR) Çomax 

: Ma .. 

966 11 2 

idə 

ƏLİYEV İsfənd Maqsud oğlu (d.31 

BDU 

0 BDU İ mi fizika 

ƏLİYEV | Əhmədəli oğlu (d.27 
1947, Em. SSR, M nun Nüvədi 

Azərb. k 1, kimya e.d. (1990) 
rof: (1993), Ak 

lir. Azərb, Dövlət Un-tini (indiki BDU) 
itirmişdir (1970). Həmin un-tdə müəllim 

baş müəllim və dosent (1979-91), Türki 
nin Mərmərə Un-tində (1994) və Yü: 
ncü Yıl Un-tində prof. (1997-2000), 
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BDU-da şöbə müdiri (2000-06), elmi işlər 
üzrə prorektor (2006-11) vəzifələrində iş- 

ləmiş, 2011 ildən kafedra müdiridir. Təd- 
qiqatları arentiolların, onların törəmələrinin 
və analoqlarının kimyası və fiziki kimyası 
sahəsinə aiddir. 200-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən dərslik və dərs vəsaitinin müəl- 
lifidir. 
ƏLİYEV İsmayıl Əlibala oğlu (1921, Göy- 
çay ş. – 23.4.1943, Kalinin vil.-nin Ku- 
deveri k.) — Böyük Vətən müharibəsi qəh- 
rəmanı, partizan hərəkatı iştirakçısı, kapi- 
tan. 1940 ildə orduya çağırılmış, 1941 ildə 
Moskva ətrafındakı vuruşmalarda iştirak 
etmişdir. 1942 ildə L.Çaykina ad. partizan 
briqadasına qərargah rəisi göndərilmişdir. 
Ə.-in rəhbərliyi ilə briqada düşmənin bir 
neçə qamizonunu sıradan çıxarmış, işğal 
olunmuş bir çox yaşayış məntəqəsini faşist- 
lərdən azad etmişdir. 1943 ilin aprelində 
briqada düşmən mühusirəsini yararkən Ə. 
һәлак olmuşdur. 
ƏLİYEV İsmayıl İsrafil oğlu (4.5.7.1950, 
Azərb. SSR Babək r-nunun (Nax. MR) Tə- 
zəkənd k.) — Azərb. pedaqoqu, pedaqoyi 
e.d. (2003), prof: (2005). Azərb. Dövlət Pe- 
da unun Naxçıvan filialını (indiki 

Dövlət Un-ti) bitirmişdir (1972), 
197, 

ној İn: 
Naxçıv 
Müəlli 73), Naxçıvan Dövlət Un- 
tində pedaqoyi tərbiyə işləri üzrə inspektor 
(1973), dosent (1974-90), müəllim (1974. 
75), baş müəllim (1981), dekan müavini 

(1986-88), kafedra müdiri (1990-95) ol- 
müş, 2005 ildən pedaqogika və psixologiya 

oft-udur, Naxçıvan Özəl 
Un-tinin təsisçisi və rektorudur (1999), 
Tədqiqatlı təhsil müəssisələrində 

təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin yüksəldil. 

nə həsr edilmişdir. 

əllifidir 
lu (4. 24.8.1959, 

Tədris 

ə dərs vəsaitlərinin m 

ƏLİYEV İsmət Rəşid с 
Em, SSR Krasnoselsk r-nunun Əmirxeyir 

1.- (2015), Azərb, Po: 
htünü (1981) və Azərb. Resp, 

Prezidenti yanında 

Dövlət İda 

Ak 

(2010) bitirmişdir 

981 ildən DİN-də 
Dövlət Avtomobil 

Müfəttişliyi İda. 

yasını 

əsinin təşkilati- 
alitik bölməsinin 

dövlət avtomobil 
bölmə 

rəisi, təbliğat və təşviqat şöbəsinin rəis 
i, Dövlət yol polisi əməkdaşlarının 

lanması üzrə tədris mərkəzinin rəisi, 

Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəis 

avini, DİN-in Baş Kadrlar İdarəsinin 

rəisi işləmişdir. 2014 ildən daxili işlər na- 
zirinin müavinidir. 

ƏLİYEV Kamal Əyyub oğlu (4:27.11, 
1966, Bakı) — Azərb. tibb alimi, cərrah- 
pulmonoloq. Tibb e:d. (1996). Azərb. Döy- 
lət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1989). Elmi 
Tədqiqat Ağ ciyər xəstəlikləri İn-tunun 
füiziocərrahiyyə şöbəsinin rəhbəridir (1993 
ildən). Tədqiqatları, əsasən, ağ ciyər vərə- 
minin cərrahi müalicəsi problemlərinin 
öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 150-dən çox 
elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Kamal Həsən oğlu (11.1.1927, 

Bakı - 28.12.2012, Bakı) — Azərb. tarixçisi, 

rix ed. (1982). Leninqrad Dövlət Un-tin: 
bitirmişdir (1952). 1952 ildən Azərb. SSR 
EA Tarix İn-tunda çalışmışdır. Albaniya 
(Qafqaz) tarixi ilə bağlı məsələləri araş- 
dirmişdir, 300-ədək elmi əsərin, o cüm- 
lədən bir neçə monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Канказскаж Албаник, Б. 1974, 
Ани ie истоҹиики по историн Азерб 
Б. 1986: Антиҹизж Кан 

јадджана 
iexax Алб них. Б. 1992: 

Писатели антиҹиостн 06 Азербаддәжане: СПб.-Б. 
2001: (абы и Азербаһдаан, Б., 2003: Древиегре- 
иссхис и латинскис пераоистоҹинҝи по историн 
аревисго Азербавджана, B., 2010 
ƏLİYEV Kamil Müseyib oğlu (22.10, 

1921, İrəvan — 1,3.2005, Bakı) – xalçaçı və 

ornamentçi rəssam. Azərb. SSR. xalq 
rəssamı (1982). Prof. (1998). Azərb, SSR. 

tətbiqi sənət ustası 
(1960). Azərb. SSR 
əməkdar incəsə- 

nət xadimi (1967), 

Azərb. Dövlət Rəs- 

samlıq Texniku- 
munda (1935-39) 

oxumuşdur. 1995 
2005 illərdə “Azər- 

xalça” İB-nin di- 

rektoru olmuşdur. 

Erkən yaradıcılığı “Azərxalça” İB ilə bağ- 
İrdir, İlk eskizi əsasında toxunmuş “M.Fü- 

zuli” xalçası (1958) ona sənət uğuru gə- 
tirmişdir. Ə. milli naxış elementləri əsa- 
sında yeni dekorativ motivlər yaratmış, 
Azərb. xalçaçılığı və dekorativ-tətbiqi sə- 
nətifli yeni omamentlərlə zənginləşdirmişdir. 
Onün eskizləri əsasında toxunmuş “Lə- 
çəktürünç” (1961), “Xiləbuta” (1963), “Bu- 
talı” (1979), "Tirmə”, “Türünclü” (1986) 
və s. ӧтпател(ај xalçalar üçün rənglərin 
əlvanlığı və ahəngdarlığı, naxışların zən- 
ginliyi. kompozisiya orifinallığı səciyyə- 
vidir. Bir çox xalçaları görkəmli şəx- 
siyyətlərə həsr olunmuşdur: “Nəsimi” 
(1973), “M.F.Axundov” (1975), “Nizami” 

(1978, 1979), “Nizami Gəncəvi” (1980: 
Özb, Tarixi Muzeyi, Daşkənd), “Şota Rus- 

ƏLİYEV 

KƏliyev 

taveli” (1981), “М”Вои” (1984, YUNESKO- 

nun sabiq baş katibi M"Bounun şəxsi 
kolleksiyası, Paris), “İndira Qandi” (1986, 
İ.Qandinin xatirə muzeyi, Dehli), “R 
bindranat Taqor” (1987), “Atatürk Mustafa 
Kamal Paşa" (1990, Türkiyə Resp.-na 
hədiyyə verilmişdir), “Atatürkün portreti” 

(1991, Azərb. Milli İncəsənət Muzeyi, 

Bakı), “Ayətulla Xameneyi" və “İmam 
Xomeyni” (1993: İran İslam Resp.-na 
hədiyyə verilmişdir), həmçinin Bakı və 
Bordo ş--lərinin gerbləri təsvir olunan xalça 
(1978, Bordo, Fransa), “Bill Klinton və 

xanımı Hillari”, (1997, ABŞ prezidentinə 

hədiyyə verilmişdir), “İki müqəddəs şə- 
hərin xadimi Fəhd ibn Əbdüləziz əl-Səud” 

(1997: Ciddə ş.-ndə krala hədiyyə veril- 

Quşlu” xalça, Xovlu, yun, 1985, 

mişdir), “Heydər Əliyev” (1998, Naxçıvan 
Xalça Muzeyi) portret-xalçaları və BMT- 
nin 50 illiyinə həsr edilmiş gerbli xalça 
(1995: Nyu-Yorkda BMT binasındadır) 
vəs 

Ə, dekorativ-tətbiqi sənətin müxtəlif 
sahələrində (zərgərlik, keramika, bədii 
parça və s.) nümunələr yaratmış və pred- 
metin funksionallığı ilə bədiiliyinin vəh- 
dətinə nail olmuşdur. Eskizləri əsasında 
hazırlanmış gətirilən süfrələr, kəlağayılar, 
servizlər milli naxışların zənginliyi ilə se- 
çilir. Xalçaçı kadrların hazırlanmasında 
xidməti olmuşdur. 

Bakı (1982), Dehli (1987), Ankara, 
İstanbul, İzmir (1991) və Tehranda (1993) 
fərdi sərgiləri keçirilmişdir. Azərb. Resp.- 

nin “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
Əd Taruesa P. Алиса Kaviut, Каталог 

sücrankıt Б.. 1982: Аблулласаа Н. Камилк 
Алис, b. 1989, 

ƏLİYEV Kamrın İmran oğlu (4.5.3.1953, 
Azərb. SSR Şərur r-nunun (Nax. MR) Di- 
yadin k.) = Azərb: ədəbiyyalşünası, Filo- 
logiya e.d. (1090), prof. (2011), AMEA-nın 
m. üzvü (2017), . 
Azərb, Resp.-nın: | 
əməkdar elm xadi- || 
mi (2015), Azərb. 
Dövlət Un-tini bi- 
tirmişdir (1974), 
Azərb. SSR EA-nın 
Nizami ad. Ədə- 
biyyat İn-tunda el- 
mi işçi və baş elmi 
işçi vəzifələrində 

çalışmışdır (1979-92). 1994-2001 illərdə 

Naxçıvan Un-tində tədris işləri üzrə pro 
rektor, 2002-12 illərdə AMEA-nın Folklor 

İn-tunda aparıcı elmi işçi işləmiş, 2012 
ildən həmin in-tun “Folklor və yazılı ədə. 
biyyat” şöbəsinin müdiridir. Elmi tədqi 
qatları, əsasən, Azərb. romantizminin poc 
tikasına, әгәп məsələlərinə və folkl r 
şünaslığa həsr olunmuşdur. Bədii əsərlər 

"Yalquzaq", "Vağzal", "Zəli" ad 
povest və hekayələri ç 
tabin, 260-dan çox eli 
müəllifidir 

də var 

p edilmişdir. 21 ki 
mi-publisistik əsər 

XX әнг Azərhaycan romantik 
əsəbi-nəzəri pötqlbd.B: 1985:A 
tizminin pöctikası, B..2002: Azərbayca 

201 
ƏLİYEV Knyaz Ələsgər oğlu (21 
Erm, SSR, Amasiya r-nunun Güllübului 

k 13.12.2016, Bakı) 

xanik, texnika e.d. (1987), prof. (1987 
əməkdar müəllim (2006). Azərb. Politex 
İn-tunu bitirmişdir (1962). ј. 

mühəndis-mı 

1963 ildən h 
min in-tda pedaqoii fəaliyyətə başlamışı 
1976 ildən AMİU-da kafedra müdir 

1993-2016 illərdə Azərb. R 
mi Met 

bölməsinin səd 

ləmişdir 
Təhsil Nazirliyində vahid 

Mexanika 
Tədqiqatları deformasiyaya ии 

şuranın 
muşdur 
rayan bərk cismin mexanikisı ваһә 
aiddir. 100-dən çox elmi əsərin müəllif 
Elmi kadrların hazırlanmasını 

muşdur. 
ƏLİYEV Qabil Əli oğlu (d.13.10.1956 
Füzuli r-nunun Merdinli k.) - Azərt 
tarixçisi, tarix e.d. (2003), prof: ( 
Azərb. Dövlət Un-tini (indiki BDU) bii 
mişdir (1977). 1981 ildən BDU-da müxtə) 
vəzifələrdə (müəllim, baş müəllim, dosenı 
prof:) çalışır. Tədqiqat sahəsi Azərb 



ƏLİYEV - 

Qafqaz tarixinin aktual problemləridir. 

100-dən çox elmi əsərin. o cümlədən 1 mo- 

noqrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 

Əsəri: Azərbaycan nəqliyyatı və iqtisadiyyatı 
(Х1Х ssr - XX əsrin ilk onillikləri). B., 2002. 

ƏLİYEV Qabil Qəribxan oğlu (d.18:2. 
1935, Bakı) - Azərb. mexaniki, fizika- 

riyaziyyat e.d. (1981), prof((1991). Azərb: 
Dövlət Un-tini bitirmişdir (1962), 1962 
ildən Azərb, SSR EA Riyaziyyat və Me- 
xanika İn-tunda fəaliyyətə başlamışdır. 
2008 ildən tətbiqi ri at şöbəsinin mü- 
diridir. Tədqiqatları lifli struktur əsasında 
qeyri-metal boruların hesabatı və işlən- 
məsinin nəzəri əsaslarına, fiziki-kimyəvi 
xassələrinin dəyişilməsi nəzərə alınmaqla 
polimer və kompozit materiallar mexani- 
kasına, elektromaqnit sahələrinin və maye 
mühitin kimyəvi dəyişməsinin qarşılıqlı 

əsinə həsr olunmuşdur. 150- 

ərin, o cümlədən 2 mono- 
təsiri nəzəri 
dən çox eli 
qrafiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Основы механики армированных. 
гибких труб. Bi, 1987: Основы механики подн: 
мермих и композинонных материалов с̧уҹ̧ҝтом 
измснсини физико-кимиҹеских евдиста. Б. 2012. 

(4.221,1 

ançısı. Yunan- 
ƏLİYEV QəribTələt 
Sumqayıt) - Azərb. idi 

Romu güləşi üzrə beynəlxalq dərəcəli 
hakim (1994), əməkdar məşqçi (1996), 
Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn-tunu 
bitirmişdir (1983), 
ƏLİYEV Qoşqar Cəlal oğlu (d.23.6.1957, 
Em, SSR, Mehri r-nunun Nüvədi k.) 
Azərb. filosofu, fəlsəfə e.d, (1999), prof 
(2004), əməkdar müəllim (2010). Azərb. 
Dövlət Un-ini bitirmişdir (1979). 1984 
ildən Azərb, Tibb Un-tində müxtəlif və- 
zifələrdə çalışmış, 1997 ildən fəlsəfə, 2014 
il n ictimai fənlər kafedrasının müdiridir. 
Bir çox elmi əsərin, o cümlədəm müno- 
qrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların ha- 

nasında xidməti var, 
Demokratiya və müasirlik, B., 1996: 

bəzi fəlsəfi problem. 
B, 1997: Ki В. 1998. 

ƏLİYEV Qurban İsa oğlu (d.14.1.1941, 
Şəmkir r-nunun Şeyidlər k.) = Ка.-тип. 

mexanikləşdirilməsi sahəsində Azərb. ali- 

mi, texnika e.d. (2003), prof, (2008), 

Azərb, Kənd Təsərrüfatı İn-tunu (indiki 

ADAU) bitirmişdir (1962). Azərkəndtex- 

nika Resp. Birliyinin Oğuz r-n bölməsində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır (1962-67), 
1970 ildən ADAU-da pedaqoyi fəaliyyət 
göstərir. Elmi tədqiqatları aqrar təsərrüfat- 
ların texniki təchizatı, aqroservis müəssisə- 

lərinin yaradılması və maşınlara texniki: 

xidmətin səmərəli təşkili istiqamətindədir. 

368, 

Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzə- 
lərlə çıxış etmişdir. 160-dan çox elmi əsə- 
rin, o cümlədən | monoqrafiyanın müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında: 
xidməti var, 

Əsəri: Teximivesxan ocnamığımocn ресуб- 
анҝи АзербаАджан в условнах реформированик. 
агрәрного сектора. СПб, 1998. 
ƏLİYEV Qurbanəli Məmmədsadıq oğlu 
(8.10.1925, Azərb. SSR Ordubad r-nunun: 
(Nax, MR) Kotam k. – 11.8.2009, Bakı) – 
Azərb, fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1968), 
prof. (1969), Azərb. Dövlət Pedaqofi İn- 
tunu bitirmişdir (1950). Naxçıvan Müəllim- 

lər İn-tunun baş müəllimi (1955-58), 
Azərb, SSR EA Fizika İn-tunun baş elmi 
işçisi (1958-68), Azərb. Tibb Un-tinin fi- 

zika kafedrasının müdiri (1969-93), 1993 
ildən həmin kafedranın prof.-u vəzifələrin- 
də çalışmışdır. Elmi işləri yarımkeçiricilər 
fizikası sahəsinə aiddir. 140-dan çox elmi 

əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Mahir Məmməd oğlu (d.30.11. 

1956, indiki Goranboy r-nunun Dəliməm- 
mədli ş.) – Azərb, tibb alimi, stomatoloq. 

Tibb üzrə e.d. (2012). Azərb. Dövlət Tibb: 

İn-tunu bitirmişdir (1978). Bakıda həkim- 

stomatoloq işləmiş (1979-82), 1986 ildən 
Ə.Əliyev ad. Azərb. Həkimləri Təkmilləş- 
dirmə İn-tunun stomatologiya və üz-çənə 
cərrahiyyəsi kafedrasında (2002 ildən do- 
sent) çalışır. Tədqiqatları, əsasən, ağız boş- 
luğu selikli qişası xəstəliklərinin etiopa- 
togenetik xüsusiyyətlərinin, diaqnostika və 
müasir müalicə prinsiplərinin öyrənilmə- 
sinə həsr edilmişdir. 160-dan çox elmi əsə- 
rin müəllifidir, 

Əsərləri: Ağız boşluğu selikli qişasının al- 

lergik xəstəliklərinin kliniko-immunoloyi xüsusiy- 

yətləri və müalicə prinsipləri (0.5 Seyidbəyov, 
LXQuliyeva ilə birlikdə). В, 2008: Kəskin zəhər- 
lənmələr zamanı ağız boşluğu selikli qişası xəstəlik- 
İarnin klinik-morfololi, immuno-biokimyəvi xüsusiy- 
yətləri və müalicə prinsipləri (0.5:Seyidbəyov, 
E.E.Qorinlə birlikdə). B., 2013. 

/ Mahmud İsmayıl oğlu (22.11 
, Şar 24.9.1958, Bakı) – Azərb, 

yə təşkilatçısı, siyasi xadim. Azərb. 
SSR əməkdar həkimi (1943). Azərb. 

Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1931). 
1937-38 illərdə Azərb, SSR Xalq Səhiyyə 
Komissarlığında elm və tibb təhsili ida- 
rəsinin rəisi, 1938-43 illərdə Azərb. Dövlət 
Tibb İn-tunun rektoru, Azərb. KP MK elm 
və məktəblər şöbəsinin müdiri olmuşdur. 

Ə. 1943 ildə SSRİ Xarici İşlər komissarının 

müavini, 1944 ildən Azərb, SSR Xarici İşlər 
komissarı (1946 ildən Azərb. SSR Xarici 
İşlər naziri), eyni zamanda Azərb. SSR. 
səhiyyə naziri (1950-53), Azərb. Həkimləri 

birinə Ə.-in adı verilmişdir. 
ƏLİYEV Maqsud İsfəndiyar oğlu 3, 
1924, Tiflis – 23.12.2016, Bakı) = Azərb. 
fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1966), prof, 
(1967), Azərb. SSR EA-nın akad. (1980, 
m. üzv 1969). 
Azərb. SSR əmək- 
dar elm xadimi 
(1989), Böyük Və- 
tən müharibəsində 
(1943-45) јунга 
etmişdir. Azərb, 
Dövlət Un-tini bi- 
tirmişdir (1950). 
1961 ildən Azərb. 
SSR FA Fizika İn- 
tunda çalışmışdır, yarımkeçiricilərdə və 
yarımkeçirici nanostrukturlarda köçürmə: 
hadisələ- ri laboratoriyasının müdiri (1966- 
2003), baş elmi işçi vəzifələrini tutmuşdur 
(2003-13). 2013 ildən ümumi sektonun rəh- 
bəri, AMEA-nın fizika-riyaziyyat və tex- 
nika elmləri bölməsinin akad.-katibinin bi- 
rinci müavini olmuşdur. Elmi işləri klassik 
yarımkeçiricilər selen, germanium, sili- 
sium, A3B5 tipli yarımkeçirici birləşmələr 
və onların əsasında bərk məhlulların, evtek- 
tikaların, yarımkeçiricilərin köçürmə ha- 
disələrinin tədqiqinə aiddir. Onun rəhbər- 
liyi ilə yarımkeçiricilərdə elektron və fonon 
prosesləri, zolaq quruluşu öyrənilmiş, bəzi 
yarımkeçirici-metal evtektikalarında ifrat- 
keçirmə və Cozefson effekti tədqiq ед 
mişdir, 300-dən çox elmi əsərin müəllifi- 

dir. Azərb. Resp. “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti olmuşdur. 

ƏLİYEV Mayis Nəbi oğlu (4:21:10.1968, 
Tovuz r-nunun Yanıxlı k.) – Azərb. hü- 
quqşünası, hüquq e.d. (2004), prof: (2004), 
Bakı Dövlət Un-tini bitirmişdir (1994), 
Azərb. Resp, DİN Mühafizə İdarəsində 
hüquqşünas (1993-96), BDU-nun əmək və 
ekologiya hüququ kafedrasında müəllim, 
baş müəllim, dosent (1996-99) işləmiş, 
2006 ildən həmin kafedranın prof.-dur. 
Tədqiqatları, əsasən, əmək hüququ və 

pensiya təminatının hüquqi əhəmiyyətinə 
aiddir. Bir neçə monoqrafiya və elmi əsərin 

müəllifidir, 
Əsərləri: Yoxsulluğa qarşı mübarizənin hü- 

quqi problemləri. B., 2006: İnsanın yaşamaq hüququ 
və onun sosial müdafiəsi sahəsində təminatları, В.. 
2009, 

ƏLİYEV 

ƏLİYEV Mehdi RAR 1:1908, 
Ağdam r-nunun : ik.- 31.1.1992, 
həmin k--də) — ə... 
(1950). 1930-68 
illərdə 

biqçılıq sahəsində: 
nailiyyətlər: — 

ана Əmək: Bay- 
rağı ordeni ilə təllif olunmuşdur. 
ƏLİYEV Mehman Həbib oğlu (d.25.1. 
1958, Masallı r-nunun İsi k. )— Azərb. tibb 
alimi, mikrobioloq. Tibb e.d. (2008), prof. 

(2012), Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (indiki 
Azərb, Tibb Un-ti) bitirmişdir (1989), 

1990-92 illərdə Resp, Gigiyena və Epi- 
demiologiya Mərkəzində həkim, 1992 il- 
dən Azərb, Tibb Un-tinin mikrobiologiya 
və immunologiya kafedrasında işləyir. 
Tədqiqatları, əsasən, mədə-bağırsaq sis- 
temində Helicobakter pylorinin törətdiyi 
patologiyaların diaqnostikası, müalicəsi 
və profilaktikası məsələlərinə həsr olun- 
muşdur. 80-dən çox elmi əsərin müəlli- 
fidir. 
ƏLİYEV Məcid Nəcəf oğlu (4.25.12.1924, 
Em. SSR, Dilican r-nunun Polad k.) = tibb 
e.d. (1975), prof: (1975). 1-ci Moskva Tibb 
İn-tunu bitirmişdir (1951). Rusiyada Tula 
vil. məhkəmə-tibbi ekspertiza bürosunun 
rəisi (1953-62), Tula Pedaqoyi İn-tunun 
anatomiya və fiziologiya kafedrasında do- 
sent (1962-66), Blaqoveşensk Tibb İn-tu- 
nun məhkəmə təbabəti kafedrasının müdiri 
(1966-75), Azərb. Dövlət Tibb İn-tunda 
məhkəmə təbabəti kafedrasının prof.-u 
(1975-79) işləmişdir. Tədqiqatları, əsasən, 
qapalı travmalar, qanitirmələr zamanı tibbi 
ekspertiza məsələlərinə həsr edilmişdir. 50 
elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Məcid Nuriddin oğlu (14.10. 
1947, Mahaçqala – 18.1:2000, Bakı) - 
Azərb, tibb alimi, farmakoloq. Tibb e.d. 
(1982), prof: (1994). Azərb. Dövlət Tibb 
İn-tunu bitirmişdir (1969). 1973-86 il- 
lərdə Azərb: Dövlət Tibb İn-tunun (induki 
ATU) mərkəzi elmi tədqiqat laboratoriya- 
sında kiçik elmi işçi, baş elmi işçi və pato- 
fiziologiya şöbəsinin müdiri, 1986 ildən 
farmakologiya kafedrasının prof-u, 1995 
ildən həmin kafedranın müdiri işlə- 
mişdir. Tədqiqatları, əsasən, müxtəlif pa- 
toloyi proseslər zamanı mərkəzi sinir sis- 
temində gedən dəyişikliklərin öyrənil- 
məsinə həsr edilmişdir. 110 elmi əsərin, 

nin 8 səmərələşdirici təklifin müəl- Tədqiqatları, əsasən, limfanın laxtalan- 
ması və toxumaların limfodrenalının 

ƏLİYEV Məhərrəm Abış oğlu (20.10: zulması mexanizmlərinin un 
1951, Azərb. SSR Şərur т-пипип (N: həsr olunmuşdur. 240-dan çox elmi əsərin, 
МК Maxta Ҝ.) – Azərb. siyası və hərbi o cümlədən “Patoloyi fiziologiya atlası” 
yei (2002), gen.-1. (2012). (S: Əliyevlə birlikdə) elektron dərsliyinin 

müəllifidir. 
uz Sas ƏLİYEV Məmməd İrac oğlu (4.10.12.1948, 
(1978) və Ümum- Xızı r-nunun Zöhrabkənd k.) – Azərb. 
ittifaq Qiyabi Hü- ədəbiyyafşünasi, filologiya e.d. (1987), 
quq İn-tunu (1985) prof. (2004). Azərb. Resp.-nin əməkdar 
bitirmişdir. Мозк- müəllim (2009). Azərb. Dövlər Pedaqoli 
vada cinayət ах- İn-tunu bitirmişdir (1970). Azərb, SSR 
tarişı inspektoru: Maarif Nazirliyində metodist-inspektor 
(1978-82), Bakıda (1970-76), şöbə müdiri (1976-83), Azərb. 

Nizami Rayon Da- Dövlət İqtisad Un-tində kafedra müdiri 
xili İşlər Şöbəsi 
(RDİŞ) cinayət axtarışı bölməsinin əməliy- 
yat müvəkkili (1982-87), Sabunçu RDİŞ 
cinayət axtarışı bölməsinin inspektoru, 
həmin bölmənin rəisi (1987-88), Xətai 
RDİŞ cinayət axtarışı bölməsinin rəis müa- 
vini (1988-92), Xətai RDİŞ 36-cı milis 
bölməsinin və Xətai Rayon Polis İdarəsi 
37-ci bölməsinin rəis müavini (1992-93), 
Səbail Rayon Polis İdarəsinin rəisi (1993), 
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi (1993- 
2007) vəzifələrində çalışmışdır. 2007-11 
illərdə Azərb.-ın Tacikistanda fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri olmuşdur. 2012-17 illər- 
də Azərb. Resp. Prezidentinin Müdafiə mə- 
sələləri üzrə köməkçisi xidmətinin Müdafiə 

məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində ça- 
lşmiş, 2017 ildə Azərb. Resp. Ədliyyə na- 
zirinin müavini təyin edilmişdir. “Azərbay- 
can Bayrağı” ordeni (1998), 3-cü dərəcəli 
“Vətənə xidmətə görə” ordeni (2014) ilə 
təltif olunmuşdur. 

ƏLİYEV Məhərrəm Əkbər oğlu (16. 
111931, Cəlilabad r-nunun Təklə k, 
5.9.2013, həmin 
k--də) – Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 
(1951). Puşkin ad, 
k-zda kolxozçu, 
manqabaşçısı, mü- 
hasib müavini, r-n 
maliyyə şöbəsinin 
müvəkkili, briqa- 

dir (1948-68) iş- 
ləmiş, 1968 ildən 
N.Nərimanov ad, s-zda təsərrüfat müdiri 
olmuşdur. 1950 ildə tütünçülük sahəsində 

nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏLİYEV Məmməd Xası oğlu (d.15.9. 
1956, Gürc. SSR, Böolnisi r-nunun Darvaz 
k))- Azərb: patofizioloqu. Tibb e.d. (2007), 
prof. (2011). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu 
(indiki ATU) bitirmişdir (1981). 1985 ildən 

həmin in-t-da (2011 ildən prof:) işləyir. 

(1983-91) işləmiş, 1991-2000 illərdə Mə- 
dəniyyət və İncəsənət Un-linin, 2000-13 
illərdə Azərb. Müəllimlər İn-tunun Qu- 
ba filialının direktoru olmuşdur. 2013 

ildən AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn- 
tünda çalışır, 2014 ildən in-tun elmi iş- 
lər üzrə direktor müavinidir. Elmi təd- 

qiqatları, əsasən, Azərb, xalq şeirinin for: 

ma və şəkillərinin öyrənilməsinə həsr 
olunmuşdur. 

Əsərləri: Azərbaycan şeirinin vəzn və evfo- 
niya problemləri, B., 2008: Qubu-Şirvan folklor ör. 
əkləri. B.. 2013. 
ƏLİYEV Məmməd Kərim oğlu (1912 
indiki Tovuz r-nunun Bozalqanlı k. 
15:6.1985, Gəncə) — Böyük Vətən müha: 

ribəsi qəhrəmanı, partizan hərəkatının işti 
rakçısı, baş leytenant, 1941 ildə orduya 

çağırılmış, Krım cəbhəsində düşmənə qarşı 
vuruşmalarda yaralanmış və əsir düşmüş: 
dür. Əsirlikdən qaçmış, 1943-44 illərdə 
Krım vil.-ndə 8-ci Azərb, partizan dəstə 
sinin təşkilatçısı və komandiri olmuşdur 
Partizan dəstəsi alman faşistlərinə qarşı 

32 əməliyyat aparmış, düşmənin 1200-dən 
çox əsgər və zabitini məhv etmiş, 10 kn 
rabitə xəttini, xeyli hərbi texnikasını sı 
radan çıxarmış, Krımın bir sira şəhər və 
kəndlərinin düşməndən azad olunmasında 
fəallıq göstərmişdir. Berlinədək döyüş 
yolu keçən Ə. 1945 ildə ordudan tərxis 

edilmiş, 1974 ilə qədər Gəncə şəhər maarif 
sistemində çalışmışdır. 
ƏLİYEV Məmməd Məhərrəm oğlu (1910 
Ağstafa r-nunun Dağ Kəsəmən Ҝ.) - So: 
sialist Əməyi Qəhrəmanı (1948). 1934-73 
illərdə Balakən, Zaqatala və Masallı r-n- 
larında aqronom, Masalli və Prişib MTS- 
lərində, Saat-li, Tovuz kit, şöbələrində və 
Tovuz MTS-ndə baş aqronom, Azərb. El 
mi Tədqiqat Pambıqçılıq İn-tunun Ağstaf: 
təcrübə tarlasında elmi işçi, müdir, Tovuz 

k.t, istehsalatı idarəsində baş aqronom. 
Azərb, Yer Quruluşu Layihə İn-tunun To- 
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ƏLİYEV 

vuz Yer quruluşu 
qrupunda layihəçi 
aqronom, 1974 il- 
dən r-nun Ceyran- 
çöl suvarma sis- 
temləri istismarı 
idarəsində aqro- 
nom: işləmişdir. 
1947 illə pam- 
biqçılıq sahəsində 
yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏLİ Məmməd Məşədi oğlu (25.12. 
1954, Gürc, SSR, Qardabani r-nunun Qara 
Təklə k. – 19.1.2014, Bakı) – Azərb: fiziki, 

fizika-riyaziyyat e.d. (2007). Azərb. Dövlət 

Un-tni bitirmişdir (1981). Həmin ildən 
Azərb, SSR ЕА Radiasiya Problemləri İn- 

tunda fəaliyyətə başlamış, 1994 ildən bö- 

yük elmi işçi, 2003 ildən aparıcı elmi işçi 
vəzifələrində çalışmışdır. Əsas elmi işləri 
səthyanı və səthdaxili struktur defektləri- 

nin, radiasiya və digər xarici amillərin 
kondensə olunmuş dielektrik mühitlərinin 

elektrik möhkəmliyinə təsirinin öyrənil- 
məsinə həsr edilmişdir. 60-dan çox elmi 
əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Məmməd Novruz oğlu (d.18. 
9.1942, Tovuz) – Azərb: fiziki, fizika- 
riyaziyyat e.d. (1990), prof: (1992). Azərb. 
Dövlət Un-tini (ADU) bitirmişdir (1964), 
ADU:da (indiki BDU) müəllim, dosent 
prof, vəzifəsində çalışmış (1969-91), 
ATU-da tibbi və bioloyi fizika kafedrası- 
na rəhbərlik etmiş (1991-92), Türkiyədə 
(1992-2005), İspaniya Krallığında, 
dorada Azərb, Resp.-nın ilk fövqəladə və 

iyyətli səfiri olmuş (2005-10), Azərb. 
nın Xarici İşlər Nazirliyində xüsusi 

üzrə səfir işləmişdir (2010-14). лар. 
2014 ildən ATU-nun prof.-udur. Paramaq- 

nit ionlu bərk cisimlərdə aşağı və ifrataşa- 
ı temp-rlarda dinamik effektlərin tədqi- 

qinə həsr edilmiş elmi işlərində paramaqnit 
ionlu kristallarda akustik, elektron və nüvə 

maqnit rezonansı araşdırılmışdır. 100-ədək 

elmi əsərin müəllifidir. 

ƏLİYEV Məmmədbağır Cavad oğlu (4.84, 
1955, Тас. SSR, Kurqan-Tübə ş.) – Azərb.- 
Rusiya tibb alimi, ictimai xadim. Tibb e.d 

(1992), prof. (1998), RF-nın Dövlət mü- 

kafatı (1998) və Hökumət mükafatı (2005) 
İnureatı, Rusiya Tibb EA-nın akad. (2007) 

m, üzv 2004), Rusiya EA-nın akad. (2011), 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir 
(1979), Ə.Əliyev ad. Azərb. Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İn-tunda işləmişdir. 1992 

ildən N.N.Bloxin ad. Rusiya Tibb EA- 

nın Önkolofi Elmi Mərkəzində hərəkət- 

dayaq aparatının şişləri şöbəsində aparı- 
ei mütəxəssis olan Ә. hazırda həmin 
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mərkəzdə direkto- 
run elm və müalicə 
işləri üzrə müavi- 
ni, Elmi Tədqiqat 
Uşaq Onkologiyası: 
və Hematologiyası 
İn-tunun direktoru 
və Mərkəzin Ümu- 
mi Onkologiya Kli- 
nikasının rəhbəri- Ба — 
dir. Tədqiqatları, əsasən, dayaq-hərəkət 
aparatının şişlərinə görə radikal müalicə 
olunmuş xəstələrin tibbi-sosial rcabilitasi- 
yası məsələlərinə həsr olunmuşdur. 150-dən 
çox elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafi- 
yanın müəllifidir. Azərb. Resp.-nın “Dost- 
luq” ordeni ilə təltif edilmişdir. Elmi kadr- 
ların hazırlanmasında xidməti var, 
ƏLİYEV Məmmədcəfər Musa oğlu (d.23. 
2.1955, Nax. MR, Babək r-nunun Qaraçuq 
Ҝ.) – Azərb, idmançısı. Boks üzrə bey- 
nəlxalq dərəcəli hakim (2005), əməkdar 
məşqçi (2014), əməkdar bədən tərbiyəsi və 
idman xadimidir (2008). Azərb. Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi İn-tunu bitirmişdir (1980), 
ƏLİYEV Məmmədqasım Hüseyn oğlu 
(1882, Yelizavetpol, indiki Gəncə ş. = 
20/7.1967, Bakı) — Azərb. geodezisti, Prof: 

), Azərb. SSR əməkdar elm xadimi 
5). Peterburq- R —- 

da АН Hərbi To- 
poqrafiya Mək- 
təbini bitirmişdir 
(1905). İnqilabdan 
əvvəl Rusiyada 

topoqrafiya-geo- 
deziya işləri gör- 
müş, 1913 ildə I-II 

sinif trianqulyasi- 
уа aparmaq üçün 
Beynəlxalq sərhəd komissiyasına ezam 
edilmişdir. Azərb.-da Sovet hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra hərbi mütəxəssis kimi 
Bakıya gəlmiş Ə. Hərbi Topoqrafiya İda- 
rəsi rəisinin müavini, eyni zamanda Hər- 
bi Topoqrafiya Məktəbinin rəisi işləmiş- 
dir. Yer quruluşu texnikumunun direktoru 

(1924-28), Azərb. Politexnik İn-tunda 
kafedra müdiri (1925) və direktor müavini 

işləmiş, Azərb. SSR ЕА Coğrafiya İn-tunda 
kartoqrafiya şöbəsinin rəhbəri (1944-48) 
olmuşdur. Ə. 1924 ildən ali məktəblərdə 

geodeziya və kartoqrafiyadan dərs demiş, 
Azərb. Neft və Kimya İn-tunda kafedra 
müdiri olmuşdur. Azərb. dilində ilk geo- 
deziya dərsliyinin, “Geodeziya kursu” 
(1927), “Geodeziya təcrübələri” (1951) 

və s, dərsliklərin müəllifi, “Geodeziya və 

topoqrafik rəsmxət” (1961) dərsliyinin 
müəlliflərindən biridir. Lenin ordeni və 

medallarla təltif edilmişdir. Elmi ны 
hazırlanmasında xidməti var, 
ƏLİYEV Məmmədrza Ələkbər ğlu 
(17.2.1895, Şəmkir r-nunun Yeniabad k, — 
21:7.1979, həmin k--də) – Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1948), 

1929-70 illərdə 
R.Əliyev ad. k-zda 
kolxozçu, briqadir, 
ferma müdiri, k-z 
sədri işləmişdir. 

1947 ildə pambıq- 
çılıq sahəsində 

yüksək nailiyyət- 
lər əldə etmişdir. 

Lenin ordeni ilə 
təltif olunmuşdur. 

ƏLİYEV Məmmədtağı – bax Əlizadə 
Məmmədtağı. 
ƏLİYEV Məsim Qasım oğlu (1.7.1910, 
Şəmkir r-nunun Yeniabad k. — 19.6.1986, 
həmin k.-də) - 
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1948), 

1929-68 illərdə 

R.Əliyev ad, k-zda 
kolxozçu, man- 
qabaşçısı işləmiş- 
dir. 1947 ildə pam- 
bıqçılıq sahəsində 
yüksək nailiyyətlər 
əldə etmişdir. Qır- 

mizi Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olun. 

Məstan Astan oğlu (1918, indiki 
Tovuz r-nunun Əsrik Cırdaxan k, — 16, 
4.1945, Almaniya, Tegel ş.) - Sovet İtti- 
Гаф Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 31.5, 
1945), starşina: .——— 
1939 ildən orduda 

xidmət etmişdir. 

Böyük Vətən mü- 
haribəsində 1-ci eki 
Belorusiya cəbhə- = | 
sinin tərkibində | 
Ukraynanın və 
Polşanın düşmən- 
dən azad olunma- 
sında igidlik gös- 
tərmişdir. Oder çayı uğrundakı vuruşma- 

larda Ə.-in başçılıq etdiyi vzvod sahilə 
çıxmış və düşməni çaydan uzaqlaşdırmış- 
dir. Ə. Berlin istiqamətində, Tegel ş.-ndə: 
gedən döyüşlərdə həlak olmuşdur. Qırmızı 
Ulduz, 1-ci dərəcəli Vətən müharibəsi, 
Şöhrət ordenləri və medallarla təltif edil- 
mişdir. İ 

ƏLİYEV Məşədi Əli oğlu (22:3.1923, 
indiki Sumqayıt ş. yaxınlığındakı Corat: 
k. -2)— istehsalat qabaqcılı, Azərb, SSR-in: 

fəxri iki 
(1974). Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 

(1977). Əmək fəa- 
liyyətinə 1941 ildə 
Sumqayıtın 1 Na-li 
TES-ində başla- 
mişdir. 1964 ildən 
həmin İES-də baş 
maşinist olmuşdur. 
2 dəfə Lenin ordeni və medallarla təltif 
edilmişdir. 
ƏLİYEV Mirzə Mikayıl oğlu (d.30.4, 
1943, Şəmkir r-nunun Seyfəli k.) — Azərb, 
baytar həkimi, Biologiya e.d. (1993), prof. 
(2001). Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tunu 
bitirmişdir (1966). Masallı 
baytar həkim (1967) işləmişdi: 
laborant, ordinator, assistent, dosent (1983- 
91), dekan müavini (1991-93), dekan 
(1993-98), kafedra müdiri (2000-03), 
dekan (2003-08), kafedra müdiri (2008- 
11)olmuş, 2014 ildən kafedra müdiridii 
Tədqiqatları k.t. heyvanlarının (camış, ze- 
bu, qoyun və s.) saxlanması üçün sanitar- 
gigiyenik reyimin, bu heyvanlarda ağ ciyər 
tənəffüsünün, qaz-ener)i mübadiləsinin və 

istiliyin tənzimlənməsi mexanizminin öy- 
rənilməsinə həsr. edilmişdir. Ə. heyvan- 

mənşəli ərzaq məhsullarının biol. və key- 
fiyyət təhlükəsizliyi məsələləri ilə də məş- 
ğul olmuşdur. 233 elmi əsərin, o cümlədən 

1 monoqrafiya, 4 dərslik, dərs vəsaiti və 1 
texniki layihənin müəllifidir. Elmi kadr- 
ların hazırlanmasında xidməti var, 

Əsəri: Терморегулжина и физнологиҹеские 
основы содержаних будволоҝ. Ганлжз, 2011 
ƏLİYEV Mirzağa Əli oğlu (1883, Bakı 
yaxınlığındakı Hövsan k. — 25.10.1954, 
Bakı) — Azərb. aktyoru. SSRİ xalq artisti 
(1949), Azərb. SSR xalq artisti (1933). 
SSRİ Dövlət mü- 

kafatı laureatı 
(1943, 1948) İlk 
təhsilini mollaxa- 
nada almış, Bakı- 

da rus-müsəlman 
məktəbini bitir- 
mişdir. İlk dəfə 
səhnəyə 1901 ildə 
Şahmar bəy (“Mü- 
sibəti-Fəxrəddin”, 
N.Vəzirov) rolunda çıxmışdır. Azərb. teatr 
xadimlərindən N.Vəzirov və C.Zeynalov 
onun aktyor kimi yetişməsinə təsir gös- 
tərmişlər. Ə. 1906-07 illərdə “Həmiyyət” 
teatr truppasının rəhbəri və aktyoru olmuş- 
dür, Truppa, əsasən, fəhlə r-nlarında ta- 
maşalar verirdi. 1907-12 illərdə “Nicat” 

cəmiyyətinin teatr truppasında çıxış et- 

Əliyev М. Məşədi Qulamhüseyn rolunda: 
(M.İbrahimov, “Məhəbbət”). 

mişdir. 1912 ildə ictimai fəaliyyətinə görə 
Həştərxana sürgün olunmuşdur. 1912-16 
illərdə Volqaboyu şəhərlərində, Tiflisdə, 
İrəvanda, İran və Türkiyənin bir sıra şə- 
hərində tamaşalar vermişdir. Ü. Hacıbəy- 
linin “Әг və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, 

“Arşın mal alan”, Z.Hacibəyovun “Evliy- 
kən subay”, “Əlli yaşında cavan” musiqili 
komcdiyalarında maraqlı səhnə obrazları 
yaratmışdır. 1916 ildə Bakıda tamaşaya 
qoyulmuş "Ölülər" (C.Məmmədquluzadə) 
komediyasındakı İsgəndər rolu onun ya- 
ratdığı klassik obrazlar silsiləsinə daxildir. 

Ә. Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrının təş- 

kilatçısı olmuş, burada aktual mövzulu 

küpletlərlə çıxış etmişdir. Мӧуһигпа(а, 

köhnəlmiş adət və ənənələrə qarşı 
nəldilmiş “Vəzirin gözləri”, “Məşədi ev- 
lənir”, “Orada elə, burada belə”, “Necə qan 
ağlamasın”, “Qısqanclıq”, “Ey dad şümür 
əlindən”, “Telefon” və s. səhnə əsərlərini 
yazmışdır. Ə. 1924 ildən Azərb. Dövlət 

Dram Teatrının aktyoru olmuş, Azərb. 

səhnəsinin realist ənənələrini davam və 
inkişaf etdirmişdir. Ə. fitri komik istedada, 

milli koloritə, ifadəli yumor boyaları və 
zəngin səhnə nüanslarına malik aktyor idi 
C.Cabbarlı əsərlərinin tamaşalarında dol- 

ğun sürətlər yaratmışdır: Balaxan (“Ay- 

din”), Hacı Zaman ("Oqtay Eloğlu”), Od- 
damdı (“Od gəlini”), Əmirqulu (“Yaşar”) 
vəs, Mirzə Səməndər (“Almaz”), Salamov 
(“1905-ci ildə”) obrazları Ə.-in teatrda 
oynadığı ən parlaq rollardandır. Ə.-in ya- 
ratdığı Məşədi Qulamhüseyn ("Məhəb- 
bət”, M.İbrahimov), Kərəmov, Bərbərzadə 
(“Тоу”, “Xoşbəxtlər”, S.Rəhman), Nəcəf 

bəy (“Şərqin səhəri”, Ə, Məmmədxanlı) 
obrazları Azərb. teatr tarixində görkəmli 
yer tutur. Dünya klassiklərinin əsərlərinin 
tamaşalarında sənətkarlıqla çıxış edən Ə... 
Luka (“Həyatın dibində”, M.Qorki), Osip 
(Müfət-tiş", N.Qoqol), Knurov, Şmaqa 
(“Cehizsiz qız”, Günahsız müqəssirlər”, 
A.Östrovski), Rasplyuyev (“Kreçinski- 
nin toyu”, A.Suxovo-Kobilin), məzarçı 

(Hamlet", U.Şekspir), Јогј Danden (“lori 
Фапдеп”, ).B.Molyer), Paqanel (“Kapitan 
Qrantın uşaqları”, Ј.Уего(п eyniadlı əsəri 
üzrə) obrazlarının oriyinal səhnə təqdima- 
ti vermişdir. Ə. kino aktyoru kimi də 
məşhur olmuş, “Bismillah” (1925), "Hacı 

Qara” (1929), “Məhəbbət oyunu” (1936), 
“Almaz” (1936), “Bakının işıqları" (1950) 
və 5. filmlərdə çəkilmişdir. Bakı küçələrin. 
dən birinə Ə..in adı verilmiş, yaşadığı bi- 
naya xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir 

Əd: Məmmədov M, Mirzağa Əliyev. 5. 
1949: yenə onun, Mirzağa Əliyev, “Teatr düşün 
cələri” kitabında. В. 1977: Cəfərov С. Azərbaycan 
сл. В. 1974, Məmmədli Q. Azərbiycan icat 
rın salnaməsi, h. 1-2, B., 1974-83 
ƏLİYEV Mirzəbağır Yusif oğlu (1882 
Naxçıvan ӱ. = 1.9.1938, orada) – Azərb 
milli istiqlal hərəkatının fəal iştirakçısı 
Gimnaziya təhsili almış, ərəb, fars və rus 
dillərini mükəmməl öyrənmiş, “Səyyar” 
təxəllüsü ilə şeirlər də yazmışdır. Dövrünün 
ziyalıları ilə ünsiyyətdə olmuş, H.Cavid və 
C.Məmmədquluzadə ilə dostluq etmişdir 
1918-20 illərdə Naxçıvan erməni təcavü. 
zünə məruz qalarkən burada yaradılmış 
Müsəlman Milli Komitəsinin katibi ol 

muşdur. Sonralar Naxçıvanda müəllim və 
vəkil. işləmişdir. 1937 ildə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ordusunun yüksək 
rütbəli zabiti olan qardaşı Nağı Əliyevlə 
əlaqədar 2 dəfə Dövlət Təhlükəsizlik Ko: 

mitəsində saxlanılan Ə. ruhi sarsıntıdan 
ağır ürək xəstəliyinə tutulmuş və qəflətən 

vəfat etmişdir. Ərəb əlifbası ilə 250 səhi: 

fəlik şagird dəftərində gündəlik şəklində 
yazdığı xatirələrində erməni təcavüzkar 
larının Azərb.-a və bütövlükdə Azərb. xal. 
qına qarşı törətdikləri vəhşilikləri, habelə 
xarici dövlətlərin (İran, Rusiya, İngiltərə: 
Fransa və ABŞ-ın) Naxçıvanda baş verən 
hadisələrə müdaxiləsi, Türkiyənin Naxçı 
vana köməyilə bağlı iştirakçısı və şahidi 
olduğu hadisələri təfərrüatı ilə qələmə al 

mişdir, 
Əsəri: Qanli günlərimiz (1918-1920-i illər 

Naxçıvan, В, 1993. 
ƏLİYEV Musu Mirzə oğlu (11.4.1908, 
Şamaxı — 4:5.1985, Moskva) — Azərb. geo- 
loqu, SSRİ-nin fəxri neftçisi. Geologiya: 
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mineralogiya: e.d. 
(1957),prof.(1957), 
Azərb, SSR. ЕА 

akad. (1950).Azərb. 
Resp: Dövlət mü- 
kafati: İnureatı 
(1991), Azərb. Po- 
litexnik İn-tunu 

bitirmişdir (1931). 
Sənaye İn-tunun 

(indiki ADNSU) rektoru (1939-41), Azərb. 

SSR EA prezidenti (1950: 58), Azərb. 

Dövlət Un-tində kafedra müdiri (1951-58) 

vəzifələrində çalışmışdır. 1958 ildən SSRİ 

БА və SSRİ Neftçıxarma Sənayesi Na- 

zirliyi yanında Yanar Qazıntı Yataqları- 

nın: Geologiyası və İşlənilməsi İn-tunun 
(Moskva) direktor müuvini və həmin in-tda 

neftli-qazlı əyalətlərin: biostratiqrafiyası 
haboratoriyasının təşkilatçısı və rəhbəri ol- 
muşdur. 1951 ildə Azərb, SSR EA İ.M 

Qubkin ad. Geologiya İn-tunda Mezozoy 
га və biostratiqra- dövrünün paleontol, 

fiyası laboratoriyasını təşkil etmişdir. Ə. 
Kiçik Qafqazın və Böyük Qafqazın Tabaşir 
çöküntülərini, SSRİ-nin с. r-nlarındakı 
neftli-qazlı sahələrdə Yura və Tabaşir çö- 
küntülərinin stratiqrafiyasını öyrənmiş, 

n nəticələri əsasında Mamqışlaq, Orta 
Asiya (q. və ş, hissəsi) və Şimali Qafqazın 
Mezozoy çöküntülərinin dəqiq stratiqrafik 

sü verilmişdir. 1967-71 illərdə Əlcə- 
ovet mütəxəssisləri tərəfindən apa- 

əşfiyyat işlərinə başçılıq etmiş 
hbərliyi ilə yeni neft-qaz yataqları 

muşdur, Çoxcildlik “Azərbaycanın 

q” (rus dilində) əsərinin müəlliflə- 

ndir. 20-ci Beynəlxalq geol. konqresdə 
1956, Meksika) və s. xarici konqreslərdə 
məruzələrlə çıxış etmişdir. SSRİ Ali Soveti- 

n (2-4-cü çağırış) deputatı olmuşdur. 210 

lədən 15 monoqrafiyanın 
ordeni, 2 Qırmızı Əmək 

və “Şərəf nişanı” ordenləri ilə mü- 

andırılmışdır. Elmi kadrların hazırlan- 

elmi əsərin, o cü 
müəllifidir. 1 

Bay 

masında xidməti var. 

əri: Иноперамы меловых ornoaeimii 
oditof ҹасти Manöro Канҝаза. Труды. 

АН CCCP. r. 12168), 1939, 
Соратиграфин гложкниВ западнон Турк 

“снин (М.М.Рамома birlikdə). М. 1967: Геологин н 
иефтегазоносиосты Алжирскод Сахары (Х.Ан Latsin 

b. birlikdə). М. 1971: Геологиз, нефтегазо 
носносты Алжиреких Атласон (Х.Ан әкини ә b. ilə 
birlikdə). М. 1974: Геологиҹескок етроение хеф- 

"ayonocioli Севсрион Африки, Бикжисто in 
Cpemero Востоҝа (V.İ. Visotski ҹә Ы. ә birlikdə). Б. 

Əl: MM, Алнев. Библиографик. Б. 1969 
("Дентели изуки и ҝулыгуры Азербаддажанә”). 
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ƏLİYEV Mübariz Yaqub oğlu (d.16.4. 
1959, indiki Xocavənd r-nunun Tuğ kəndi) 

– Azərb. cərrahı. Tibb e.d, (2008), prof. 

(2014), Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (indiki 

Azərb, Tibb Un-ti) bitirmişdir (1982). 
1983-86 illərdə Sumqayıt ş. Təcili Yardım 

xəstəxanasında cərrah işləmiş, 1989 ildən 

Azərb. Tibb Un-tinin ümumi cərrahiyyə 
kafedrasında çalışır. Ə. eyni zamanda 2014 

ildən Azərb. Tibb Un-tnin tədris cərra- 
hiyyə klinikasında ümumi cərrahiyyə şö- 
bəsinin müdiridir. Tədqiqatları, əsasən, 
kəskin bağırsaq keçməzliyi zamanı cərrahi 
detoksikasiya probleminin öyrənilməsinə 
həsr olunmuşdur. 120-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. 

Əsərləri: Kəskin bağırsaq keyməzliyinin 
kompleks müalicəsində cərrahi detoksikasiya, В. 
2003: Cəmili intoksikasiyanın Kliniki və eksperi- 
mental əsasları, В. 2004. 
ƏLİYEV Mürşüd Mikayıl oğlu (1.6. 1906, 

12.7.1970, Ağdam r-nunun Mahrızlı k 
həmin k.-də) — So- ... 
sialist Əməyi Qəh- 
гәтапи (1948). | 
Orconikidze ad. k.- | 
әда kolxozçu, bri- | 
qadir (1930-70) 
işləmişdir. 1947 il- 
də pambıqçılıq sa- 
həsində yüksək 
nailiyyətlər əldə 
etmişdir. Lenin or- 
deni, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə 
təltif olunmuşdur. 
ƏLİYEV Müseyib Həşim oğlu (10.12 
1923, Gədəbəy r-nunun Böyük Qarabulaq 
k, – 3.1:2012, Bakı) — Azərb. fizioloqu, 
baytar həkim. Biologiya e.d. (1963), prof: 
(1969). Moskva Baytarlıq Akademiyasını 
bitirmişdir (1949). 1953 ildə Azərb. SSR 
EA-nın Zoologiya İn-tunun fiziologiya 
laboratoriyasında, 1956 ildən fiziologiya 
bölməsində, 1958-95 illərdə həmin in-tda 
laboratoriya müdiri, baş elmi işçi işlə- 
mişdir. Tədqiqatları camışın laktasiya fi- 

lərinin öy- ziologiyasının, növ xüsusiyy 
rənilməsinə, camışın maşınla sağılmasının 
elmi əsaslarının hazırlanmasına vəs. aiddir, 

Ə. hipoqalaktiyanın neyroendokrin pato- 
genetik mexanizmlərini aşkar etmiş, real 
profilaktik və yüksəkeffektiv müalicə üsul- 
larını elmi cəhətdən əsaslandırmış və tətbiq 

etmişdir. Ə. südəmər körpələrin ana südü 

ilə deyil, südəvəzləyicilərlə 
gələcək nəslin sağlamlığına göstərdiyi 
mənfi təsirin patogenetik təhlili ilə məşğul 

olmuşdur. 292 elmi əsərin, o cümlədən bir 
neçə monoqrafiy 
ların hazırlanmasında xidməti olmuşdur. 

Əsərləri: Физнологиилактанин буддлнд. 
Б, 1964: Физиологин и патологин тимуса (Т/9, 
Qurbanovla birlikdə) B. 1983: Honas вела в изуҹсини. 
физиологин лактанин ҹеловека н животнид, 
(Ş.A.Rəhimova və Y.B.İsmayılovla birlikdə), Б,. 

1990, 
ƏLİYEV Nadir Abbasəli oğlu (d.3.6.1946, 
Naxçıvan) – Azərb. tibb alimi, psixiatr, fibb 
e.d, (1990). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu 
bitirmişdir (1970). Bakı ş. 3 saylı ruhi 
xəstəxananın baş həkimi (1983-91), 2saylı 
vərəm sanatoriyasının baş həkimi (1992- 
93), Bakı ş. psixonevroloyi dispanserin baş 
həkimi (1993-94), Bakı 5. 2 saylı rühi-əsəb 

xəstəxanasının baş həkimi (1994-97), Bakı 
ӱ. ruhi-əsəb xəstəlikləri dispanserinin baş 
həkimi (1997-2012) vəzifələrində çalış- 
mışdır. 2012 ildən Ə.Əliyev ad. Azərb, 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun psi- 
xiatriya kafedrasında fəaliyyət göstərir, 
Tədqiqatları, əsasən, müxtəlif psixi po- 
zuntuların farmakoterapiyası üzrədir. 150- 
dən çox elmi əsərin müəllifidir. 

ƏLİYEV Nadir Alış oğlu (30.7.1962, 
Ağdam r-nunun Əliağalı k. – 22.7.1993, 
Ağdam r-nunun Qiyaslı Ҝ.) — Azərb.-ın: 
Milli Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 9.10, 
1994), 1983 ildə 

hərbi xidmətdən 

tərxis olunmuşdu. 

1991 ildə Mosi 

da Dzerfinski ad. İdi 
Ali Hərbi Məktəbi Baş”. 
bitirdikdən sonra 

Azərb.-a qayıda- 
raq, Milli Təhlü- 
kəsizlik Nazirli- 
yində çalışmışdır. 
Ağdam r-nunun Qiyaslı k. uğrundakı dö- 
yüşdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 
Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edil- 

mişdir. Adına məktəb var. 

ƏLİYEV Nadir Lətif oğdu (d.21.3.1949, 
Bakı) — Azərb. Resp. əməkdar bədən tər- 
biyəsi və idman xadimidir (2007). Azərb. 
Həmkarlar İttifaqı İdman Təşkilatları As- 
sosiasiyasının (AHİTA) viltse-prezidentı 
(1993 ildən), 2006 ildən AHİTA-nın pre- 
zidentidir. Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
İn-tunu bitirmişdir (1995). 
ƏLİYEV Namiq Nəriman oğlu (4.28, 
7.1940, Bakı) – Azərb. infeksionisti. Tibb 

с.4. (1989), prof, (1990), AMEA-nın m. 

üzvü (2001), Rusiya Tibb EA-nın əcnəbi 

həqiqi üzvü (2002). Azərb. SSR əməkdar 
həkimi (1991) və Azərb. Resp. əməkdar: 
elm xadimi (2000). Azərb. Dövlət Tibb İn- 
tunu (indiki Azərb, Tibb Un-ti) bitirmişdir 
(1968). 1981 ildə Azərb. SSR Səhiyyə Na-: 
zirliyi müfəttişi, Elmi Tibbi Şuranın sədr: 

idi 

müavini (1982- 
46), sədri (1986- 
91), Azərb. Resp: 
Səhiyyə Nazirliyi. 
nin Elm idarəsinin 
rəisi (1993-94) ol- 
muşdur, Ə, 1990 
ildən Azərb. Tibb 
Un-tinin yoluxucu 
xəstəliklər kafed- 
rasınin müdiri və eyni zamanda 1994 ildən 
V.Axundov ad. Milli ET Tibbi Profilaktika 
İn-tunun direktorudur, Onun iştirakı və 
rəhbərliyi ilə bir sıra yoluxucu xəstəliklərin 
diaqnostika və müalicəsinə dair aparılan 
elmi tədqiqar işlərinin nəticələri səhiyyə 
praktikasına tətbiq olunmuşdur. Sensor 
indiqasiyanın dizenteriya, qarın yatalağı, 
meninqokokk infeksiyası, bağırsaq yer- 
siniozu, virus hepatiti, botulizm və s., 
proktoinhalyasiyanın salmoncllyoz, dizen- 

teriya və s., maqnitoterapiyanın isə dizen- 
teriya, qarın yatalağı, virus hepatiti С, 

salmonellyoz, meninqokokk infeksiyası, 

qarayara, bağırsaq yersiniozu və s. xəs- 
təliklərin diaqnostika və müalicəsində tət- 
biqi böyük səmərə vermiş, bu işlərə dair 
metodik tövsiyələr, metodik göstərişlər və 
çoxsaylı səmərələşdirici təkliflər işlənib 
hazırlanmışdır. Ə. Azərb. İnfeksionistlər 
Elmi Praktik Cəmiyyətinin sədri (1993 

ildən), Resp: Səhiyyə Nazirliyinin baş 
infeksionistidir (1991 ildən). 300-dən çox 
elmi əsərin müəllifidir. Azərb. Resp-nın 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. Elmi 
kadrların hazırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Pont иммунологиҹескик показа- 
телед в диффдиагностике неҝоторых нифәк- 
инонных болезиса, определение әффектиһности 
и прогнозированнс их исходов (F.C Tağızadə, 
К.Х.Әһјуеҹ, Lİ.Rüstəmova, N. 
likdə). В. 2006: İnfektologiya 
likdə). В. 2007, 
ƏLİYEV Natiq Ağaəmi oğlu (23.11.1947, 
Bakı - 8.6.2017, İstanbul: Bakıda dəfn 
olunmuşdur) — Azərb, iqtisadçısı, iqtisad 
e.d. (2008), prof. (2014), əməkdar mühən- 

dis (2005). Azərb. 

Neft və Kimya İn- 
tunu bitirmişdir 
(1970). “Хәгәг- 
dənizneftqazsəna- 
ye” Ümumittifaq 
İB-ndə əmək fəa- 
liyyətinə başlamış, 

1974 ildən Azərb. 

SSR EA Geolo- 
giya İn-tunda bö- 

yeva ilə bir- 
(CİTağıradə ül bir- 

niin Kompleks dəniz geol.-kəşfiyyat kon- 
torunda şöbə rəisi, 1984 ildən Azərb. SSR 
KP MK-nın: apıratında neft və kimya 
Şöbəsində təlimatçı, bölmə müdiri, 1993- 
2005 illərdə Azərb. Dövlət Neft Şirkətinin 
prezidenti və Direktorlar Şurasının sədri, 
Azərb. Neftçilər Konqresinin prezidenti 
vəzifələrini tutmuşdur. 2005-13 illərdə 
Azərb, Resp.-nın sənaye və energetika 
naziri, 2013 ildən ömrünün: sonunadək 
Azərb, Resp:-nin sənaye naziri olmuşdur. 
100-dən çox elmi əsərin, 4 monoqrafiya 

və kitabın müəllifidir. Azərb. Resp.-nın 
“Şöhrət”, Gürc. Resp.-nın “Şərəf”, Fran- 

sanın “Milli Fəxri Legion”, Polşanın "Bö- 
yük Komandor Xaçı" ordenlərinə layiq 
görülmüşdür. 

Əsərləri Azərbaycanın kətaye və yanacaq. 
enerii kompleksinin vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri 
В. 2006: Azərbaycanda qaz sətayesinin inkişaf pery- 
pektivləri. B.. 2007, Heğm.n нофтиноб фактор s ?ko- 
номикс Азербадаана n XXI веке Lettepress, 2010 
ƏLİYEV Natiq Avil oğlu (4.26.8.1964, 
Erm. SSR, Krasnoselsk r-nunun Əmirxeyir 
Ҝ.) = əməkdar bə- 
dən tərbiyəsi və 
İdman xadimidir 

(2008). Mərkəzi 

Ordu İdman Klu- 

bünün rəisi olmuş- 
dur (1999- 2012), 
Tibb xidməti gen.- 
m.-dur (2013), 

Azərb. Dövlət Tibb 
İn-tunu (1987) və 

Azərb. Kooperasiya Un-tini (2004) bitir- 

mişdir. 

ƏLİYEV Natiq Kamal oğlu (4.10.8.1958, 
Baki) – Azərb. heykəltəraşı. Azərb. Resp. xalq, 
rəssamı (2005), prof: (2007). Azərb. Döv- 
lət Rəssamlıq Məktəbini (1978) və Vil. 

Muxina ad. Lenin- 

qrad Rəssamlıq 

Məktəbini (1983) 
bitirmişdir. 1983– 

2000 illərdə Azərb, 
Dövlət İncəsənət 
İn-tunda (1991 il- 
dən Azərb. Dövlət 
Mədəniyyət və İn- 
cəsənət Un-ti) iş- 
ləmiş, 2000 ildən 2 
Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında 

(ADRA) heykəltəraşlıq kafedrasının ema- 
Tatxana rəhbəridir. Ә. yaratdığı abidələrdə 
şəxsiyyətlərin daxili aləminə nüfuz etmiş, 
onların xarakterini aça bilmişdir. Böyük 
Vətən müharibəsində Leninqradın bloka- 

yük elmi işçi işləmişdir. 1979 ildə “Xə- dası zamanı həlak olmuş müəllim və tələ- 

zərdənizneftqazsənaye” Ümumittifaq İB- bələrə həsr olunmuş abidə (memar V.N.Lu- 

NƏliyev, “Volfqanq Amadey Motsart 
2011 Bakı, 

kin, Leninqrad, 1958): Əlağ 
sam R.Həsənovla birgə, Bakı, 1990), Hey- 

dər Əliyevin (memar V.Skulski, Kiyev 
200: kara, 2006), Ü.Hacıbəylinin (me: 

таг E.Hüseynov, Novi-Sad, Serbiya, 
2011), Motsartın (memar С̧.әггәјусу 
Bakı, 2011), memar Z.Əhmədbəyovun 

abidələri (Bakı, 2011), Xocalı və Bosni 

ya soyqırı-mı abidəsi (Sarayevo, 2012) 
Xocalı soyqırımı abidəsi (Mexiko, 2012. 
Ankara, 2013), “Bakı-Həştərxan dostluq 

abidəsi” (Bakı, 2013) və s. Azərb. münu- 

mental heykəltəraşlığının ən maraqlı nü: 
munələrindəndir. Ə. bir sira xarici ölkələrin 

azim Tələt oğlu (d. 9.8.1959, 
Ağdam |.) – Azərb. hüquqşünası, hüquq 
üzrə e.d. (2017), polis gen.-m.-u (2008). 
Azərb, Dövlət Un-tinin (indiki BDU) 
hüquq fakültəsini 
bitirmişdir (1983), 
1983-2011 illərdə 

Bakı şəhər Daxili 

İşlər Şöbəsi is- 
tintaq bölməsində 
və Daxili İşlər İda- 
rəsi istintaq şöbə- 

sində müstəntiq, 
baş müstəntiq, Ba- 
ki şəhər Nərima- 
nov Rayon Polis İdarəsi istintaq şöbəsinin 
rəisi, Ağdaş Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, 

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Baş İstintaq və 



ƏLİYEV 

Təhqiqat İdarəsinin Təhqiqat idarəsinin 
rəisi, DİN katibliyinin rəisi vəzifələrində 
çalışmışdır. 2011 ildən DİN Polis Akade- 
miyasının rəisidir. Tədqiqat sahəsi cinayət 
hüququ və kriminologiyadır. 50-dən çox 
elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiyanın və 
dərs vəsaitlərinin müəllifidir. 
ƏLİYEV Nəriman Cəlil oğlu (2041911, 
İrəvan qub,, Böyük Vedi ş. - 28.2.2004, 
Bakı) — Azərb. tibb alimi, mikrobioloq. 
Tibb e.d. (1971), prof. (1972), Azərb. SSR 
əməkdar elm xadimi (1981), Azərb. Dövlət 

Tibb İn-tunu bitirmiş (1934), 1937 ildən 
həmin in-tun mikrobiologiya və immuno- 
logiya kafedrasında çalışmışdır (1971-88 
illərdə müdir). Onun səyi ilə bakterioloyi 

laboratoriya ilə yanaşı, virusololi və immu- 
noloyi laboratoriyaları da təşkil edilmişdir. 

Tədqiqatları, əsasən, leptospiraların, m- 
ikrskopik göbələklərin öyrənilməsinə həsr 
olunmuşdur. Ə, Azərb. dilində “Tibbi mik- 
robiologiyanın əsasları” adlı ilk dərsliyin 
müəllifidir. Azərb. Resp.-nin “Şöhrət” or- 
deni ilə təltifedilmişdir. Elmi kadrların ha- 
zırlanmasında xidməti var, 
ƏLİYEV Nəriman Əşrəf oğlu (d.14.8. 
1938, Siyəzən r-nunun Qozağacı k.) 

Azərb. memarı, Memarlıq doktoru (2007), 
ргог, (2007). Azərb. Politexnik İn-tunu bi- 
tirmişdir (1962). Ə. 1962-63 illərdə Qazax. 
SSR-in Semipalatinsk ş.-ndə, 1963-65 il- 
lərdə Azərb, SSR Xalq Təsərrüfatı Şurası- 
nın Xüsusi Bədii Konstruktor Bürosunda, 
965-89 illərdə Azərb. SSR EA-nın Me- 

marlıq və İncəsənət İn-tunda çalışmışdır. 
1989 ildən indiki Azərb, Memarlıq və İnşaat 
Un-tində pedaqoyi fəaliyyət göstərir. 100: 
dən çox elmi əsərin, o cümlədən memarlığa 
114 bir neçə kitabın (“Heydər Əliyev və 

2005: “N.Gəncəvinin 

arlıq düşüncələri”, 2012, “Bina və qur- 

iların tipologiyası”, 2015) və müəllifidir. 
ƏLİYEV Nihan Əlipənah oğlu (4.22. 

12.1938, Bakı) – Azərb. riyaziyyatçısı, 
yyat üzrə e.d. (2014) prof: (2015), 

Dövlət Un-tini (indiki BDU) bi- 

tirmişdir (1963). 1966-93 illərdə BDU-da 

müəllim, baş müəllim, dosent və prof. 
vəzifələrində işləmişdir. 1993-2006 illər- 

Bakının memarlığı”, 

пуд 

də İran İslam Resp.-nın Təbriz və Tehran 
ş--lərindəki Təbiəti-müəllim və Təbiəti- 

müdərris un-tlərində çalışmışdır. 2006 il- 
dən BDU-nun tətbiqi analizin riyazi üsul- 
ları kafedrasının prof.-udur, Elmi işləri di- 

ferensial tənliklərə, xüsusi törəməli tənlik- 
lər üçün qeyri-lokal sərhəd şərtli məsələlərə 
və həmçinin kəsr tərtibli törəməli tənliklər 

üçün məsələlərə həsr olunmuşdur. 200- 
dən çox elmi əsərin müəllifidir. Elmi 

kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
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ƏLİYEV Niyazi Hüseynbala oğlu (4.30, 
1.1986, Bakı) — Azərb. idmançısı. Karate 
üzrə Avropa çempionatının bürünc (2009, 
Zaqreb, komanda: 2010, Afina, komanda, 

2012, Tenerife, komanda), dünya çempio- 
natının gümüş (2010, Belqrad, komanda), 
1-ci Avropa Oyunlarının bürünc (2015, 

Bakı) mükafatçısı, iki dəfə Avropa çempio- 
пидуг (2009, Zaqreb: 2015, İstanbul). 
ƏLİYEV Nurəddin (N u r u) Məcid oğlu 
(24.1920, indiki Mahaçqala ş. — 28.11, 
1991, Bakı) - Böyük Vətən mühuribəsi 

qəhrəmanı, bombardmançı təyyarəçi, pol- 
kovnik. SSRİ-nin əməkdar pilotu (1966). 
Bakı acroklubunun yetirməsidir. Bataysk 
təyyarəçilik məktəbini bitirmişdir (1940). 
Volqadan Vislayadək döyüş yolu keç- 
miş Ə. Stalinqrad uğrunda vuruşmalarda 
düşmənin 10 tankını, 26 yük və 2 zirehli 

maşınını, 5 təyyarəvuran top nöqtəsini 

vəs, partlatmışdır. Aviasiya polk koman- 

dirinin müsvini vəzifəsinədək yüksələn 
Ə. 1950 ildə ordudan tərxis edilmişdir. 

1951-99 illərdə resp. x.t.-nda bir sıra məsul 
vəzifələrdə çalışmışdır. 1959 ildən Azərb. 

Mülki Aviasiya İdarəsinin rəisi olmuşdur. 
AKP-nin 26-29-cu qurultaylarında AKP: 

MK Təftiş Komissiyasının üzvü, MK üzv- 

lüyünə namizəd və üzv seçilmişdir. Azərb. 
598, АН Sovetinin (6-9-cu çağırış) deputatı 
olmuşdur. Lenin ordeni, Oktyabr İnqilabı, 
Qırmızı Bayraq, Qırmızı Ulduz ordenləri 

ilə təltif edilmişdir. 
ƏLİYEV Özbək Misirxan oğlu (d.25. 

3.1941, Yardımlı r-nunun Kürəkçi Ҝ.) - 
Azərb. kimyaçısı, kimya e.d. (1985), prof: 
(1990). Azərb. Dövlət Pedaqoli İn-tunu 
bitirmişdir (1964). Azərb. SSR EA Qeyri- 
Üzvi və Fiziki Kimya İn-tunda böyük elmi 
işçi (1975-87), laboratoriya müdiri (1987- 

2001), ADPU-da ümumi kimya kafedra- 

sının prof.-u (2000-13, fasilələrlə) işlə- 

mişdir. 2006 ildən AMEA-nın M.F.Na- 

фусу ад, Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn- 
tunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 
Tədqiqatları mürəkkəb yarımkeçiricilərin 
kristallokimyəvi proqnozlaşdırılma və on- 
ların tətbiqinin öyrənilməsinə həsr edil- 
mişdir. 425-dən çox elmi əsərin, o cüm- 

lədən dərslik və dərs vəsaitlərinin müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xid- 

məti var, 

ƏLİYEV Piralı Behbudalı oğlu (d.17.7. 
1956, Füzuli r-nunun Yağlıvənd k.) - 
Azərb, pedaqoqu, pedaqogika üzrə с.ӧ. 
(2011). Azərb. Resp, əməkdar müəllimi 
(2010), Xankəndi Pedaqqyi İn-tunu bitir- 
mişdir (1978). Füzuli r-n kənd məktəbində 
müəllim (1978-84), Elmi Tədqiqat Peda- 

qoyi Elmlər İn-tunda (indiki Təhsil İn-tu) 

ğıy 

aparıcı elmi işçi (1994-2001) i: 
2001 ildən şöbə müdiridir. T: 
ədəbi 

lifidir. ” 
ƏLİYEV Rafiq Əziz oğlu (d.10.2.1942, 
Ağdam r-nunun Novruzlu Ҝ.) - avtomatika 
sahəsində Azərb. alimi, texnika e.d. (1975), 
prof. (1976), AMEA-nın m. üzvü (1989), 
SSRİ Dövlət mü- 
Каан laureatı 
(1983). Azərb. Neft: 
və Kimya İn-tu- 
nu (ANKİ: indiki 
ADNSU) bitirmiş- 
dir (1963). Neft- 
kimya Avtomat- 
laşdırma İn-tunda 
laboratoriya və şö- 

bə müdiri (1967- 

76), ANKİ-da prof. (1976-79), Sumqayıt: 
Ali Texniki Təhsil Məktəbində (in: 
Sumqayıt Dövlət Un-ti) kafedra müdiri, 
rektor (1979-87) vəzifələrində çalışmışdır. 
1989 ildən ADNSU-da kafedra müdiridir. 
2011 ildən Amerika-Azərbaycan “Biznesin 
idarəolunması” Proqramının direktorudur, 
Əsas işləri avtomatik və avtomatlaşdırılmış 
idarəetmə sistemləri nəzəriyyəsinə və on- 
larin qurulmasına aiddir. Dünyanın bir sıra 
un-tlərinin (ABŞ-ın Corciya Dövlət Un-ti, 
Almaniyanın Zigen Un-ti vəs.) prof:-udur, 
Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzə ilə 
çıxış etmişdir. 360-dan çox elmi əsərin, о: 

cümlədən bir çox monoqrafiya və dərsliyin: 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var, 

Əsərləri: Методы интеградин в системах 
улранленик производетвом. M., 1989: Soft Com- 
putisg and its Application (başqaları ilə birlikdə), 
Жон Seientific, Nevr Јевсу, London, Singapure, 
Hong Kong, 2001: Fundamental of he Fuzzy Logie- 
Based Generalized Theory of Decisions, Springer, 
2013. 
ƏLİYEV Rafiq Hacıbaba oğlu (4.14.11. 
1949, Füzuli) – Azərb. reyissoru, aktyor, 
Azərb. Resp. xalq artisti (2007). Azərb. 

Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmişdir 
(1979). 1976-2004 illərdə Azərb. Dövlət 

Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmışdır. 
(1994 ildən quruluşçu rei.). Əsas rolları: 
Hatəmxan ağa (“Müsyö Јогдал və Dərviş 
Məstəli şah”, M.F. Axundzadə), Dobçinski 
(“Müfəttiş”, N.Qoqo1), Süleyman ("Ötən 
ilin son gecəsi", Anar), Akif (“Quyu”, 
R.Qasımova), Aramis (“Üç müşketyor", 
A.Dümanın eyniadlı romanı üzrə) və b, 
Ə. "İbrus" teatrının səhnəsində Qonaq: 

"Şəhərli kürəkən”, “Arzuları gerçəkləş- 
dirən”, “Sirr”, “Çimnaz xanım yuxudadır" 
və s, tamaşaların quruluşçu rei,, Azərb, 
Teatr Xadimləri İttifaqı Yaradıcı Gənclər 
Mərk: Laboratoriyasının hazırladığı 
Qssidin “Əli və Nino” prodiseri 
olmuş, beynəlxalq teatr festivallarının iş- 
tirakçısıdır. 2004 ildən Azərb. Teatr Xa- 
dimləri İttifaqı sədrinin müsvinidir, Bir sıra 
kinofilmlərdə çəkilmişdir: “Həqiqət ar 

(2003), “Qraf Krestovski” (2004), "Papaq" 
(2006), “Hökmdarın tal 
mə məhkum olunmuşlar” (2007), “Dərs” 

(2015) və s. “Mozalan” satirik kinoyuma- 
hindakı “Tövbə” süfetinin qurluşçu re).-dur. 
Ə. televiziya tamaşalarında da maraqlı ob- 
razlar yaratmışdır. 

ƏLİYEV Rafiq Mahmud oğlu (d.1951, 
Em: SSR, Artaşat r-nunun Həbil Ҝ.) - 
Azərb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. (2005), prof, 
(2010). Azərb. Neft və Kimya İn-tunu 
tirmişdir (1974), “Azəmeft” İB-də mühən- 
dis (1974), mühəndis-şöbə müdiri (1975- 
83), nəzarət-təftiş şöbəsinin müdiri (1983- 
92), 1992-2005 illərdə Azərb. Resp. Dövlət 
Neft Şirkətində baş mühasib, idarə rəisi və 
şirkət prezidentinin iqtisadiyyat və maliyyə 
məsələləri üzrə müşaviri vəzifələrində ça- 
lişmişdir. 2006 ildən Azərb. Resp. Sənaye 
və Energetika Nazirliyində (indiki Ener- 
getika Nazirliyi) iqtisadiyyat şöbəsinin 
müdiridir. Azərb. Memarlıq və İnşaat Un- 
tinin prof.-udur (1996 ildən). Tədqiqatları, 
əsasən, neft və qaz sənayesində maliyyənin 
idarə edilməsində optimal manevretmə 
problemlərinə aiddir. 46 elmi əsərin, o 
cümlədən monoqrafiya və dərsliklərin 
müəllifidir. 

Əsərləri: Azərbaycanın neft və qaz sənaye. 
sinin iqtisadiyyatında maliyyə-mühasibatşinin təşkili. 
В. 1998, Hosax системә управлениж финансово- 

булталтерскод дежтелыностыо Государстасинод. 
Нефтиноһ Компанни Азербаӱджанскоһ Респуб-. 

лики: Б., 2001: İqtisadiyyatın idarə edilməsində 
inteqrasiya effektindən ixtifadə etməklə optimal ma- 
evretmə imkanlarının tədqiqi. B. 2003. 

dərsliyin müəllifidir. Elmi kadrların ha- 
aziyyatçısı, zırlanmasında xidməti yar. 

(1994), prof: (1995), Azərb, Əsəri: Анфиподы mpecinux bönoğuon Азер-- 
bitirmişdir (1961). 1964-76 балджаа. Б. 2000. 

Azərb. Politexnik İn-tunun ali ri- ƏLİYEV Ramil Beqlyar oğlu (5.2.1940, 
y t kafedrasında assistent, baş müəl Füzuli r-nunun Saracıq Ҝ. — 7.102015, 

Har yazifələrində çalışmış, 1976 Bakı) — Azərb. iqtisadçısı, iqtisad e.d, ildən Azərb. İnşaat Mühəndisləri İn-tunun (1980), prof. (1990), Azərb Dövlət Un-ini 
(indiki Azərb, Memarlıq və İnşast Un-i) ali (1963) bitirmişdir. Azərb. SSR. ЕА. İqti- 
riyaziyyat kafedrasında müəllim, 1994 sadiyyat İn-tunda kiçik elmi işçi (1963), Ali 
İldən dosent, 1995 ildən prof.-dur, Tədqi- Hərbi Partiya məktəbində müəllim (1963- 
qarları optimal kvadratura və kubatıra düs. 65), Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının 
trlarını и in qurulması, diferensial tənliklərin İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tunda kiçik elmi 
təqribi həlləri sahəsinə aiddir. 80-dən çox işçi (1965-69), baş elmi işçi (1969-70), elmi 
elmi əsərin müəllifidir. katib (1970-72), şöbə müdiri (1972-85), 
ƏLİYEV Rafiq Yusif oğlu (Rafiq Yusif- 1985 ildən Azərb, Xalq Təsərrüfatı İn-tunda 
oğlu) (4.2.1.1950, Qubadlı r-nunun Çar- (indiki Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti) dosent, 
дад. Ҝ.) – Azərb, ədəbiyyatşünası, fi- kafedra müdiri işləmişdir, 2001 ildən isə İq: 
lologiya e.d. (2007). Azərb. Dövlət Pe- tisadi təhlil və audit kafedrasının prof.-udur, 
daqoği İn-nunu bitirmişdir (1970). “Gö- Tədqiqatları kapital qoyuluşu, əsas fondlar- 
yərçin” yumalında şöbə müdiri (1985-92), danistifadə və elmi-texniki tərəqqinin səmə- 
məsul katib (1992-96), Azərb. Dövlət Te- rəliliyinə həsr edilmişdir. 350-dən çox elmi 
leviziyasının “Xəbərlər” baş redaksiyasın- əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın müəl- 
da "Elm, mədəniyyət, incəsənət” şöbəsinin lifidir. Bir sıra beynəlxalq konfrans və sim- 
müdiri (1996-97) işləmişdir. 1997 ildən pozlumlarda iştirak etmişdir. Elmi kadrların 
“Göyərçin” јигпаһтип baş redaktoru vəzi- hazırlanmasında xidməti var. 
fəsində çalışır. Pedaqoyi fəaliyyətlə də məş- Əsərləri: Sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyələş 
ğuldur, Tədqiqatları, əsasən, Azərb, рое- məsinin nəzəri əsası, В. 2010. 

masının. inkişaf problemlərinə və sənət- ƏLİYEV Ramil Münaf oğlu (4:28.9.1953, 
karlıq xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Şəki) Azərb. ədəbiyyatşünası. Filologiya 

1966 ildən şeirləri ilə mətbuatda çıxış едг. с.8. (2008), prof. (2014). Azərb, Dövlət 
Dünya uşaq ədəbiyyatından tərcümələri Un-tni bitirmişdir (1977). “Elm” nəşriy- 
var, Əsərləri bir sıra xarici dilə tərcümə yatında böyük redaktor (1983-95), AMEA. 
edilmişdir. Bədii, elmi-publisistik kitab- nın Milli Münasibətlər İn-tundu böyük elmi 
larin müəllifidir. Əsərləri əsasında tele- işçi (1995-2002) və Folklor İn-tunda ара: 

viziya tamaşaları çəkilmiş, şeirlərinə mu- nıcı elmi işçi (2002-11) işləmişdir. 2011 
siqi bəstələnmişdir. 16 illərdə Azərb, Müəllimlər İn-tunda ka: 

Əsərləri: Yurdum-yuvam. B., 1983, Bir sev. fedra müdiri, elmi işlər üzrə prorektor 

dali ürəyim var. B., 2003: Azərbaycan poemasının Vəzifələrində çalışmış, 2016 ildən Azərb. 

sənətkarlıq xüsusiyyətləri, В. 2010, Dövlət Редадој1 Un-tinin prof.-dur. Elmi 
ƏLİYEV Катагап Alı oğlu (18.6.1951, tədqiqatları, əsasən, Azərb. folklorşünaslı: 
Qazax r-nunun Poylu k.- 7.1.2016, Bakı) = ğının nəzəri məsələlərinin öyrənilməsinə 
Azərb. hidrobioloqu. Biologiya e.d. (2001), hasr olunmuşdur, 20-yə qədər elmi əsərin 
prof, (2005). Azərb. Dövlət Pedaqoli İn- müəllifidir. 
tunu bitirmişdir (1973). 1973-80 illərdə Əsərləri: Riyazi mifologiya. B.. 2008: Türk 
Sabirabad: r-nundakı Cavad: kənd orta 
məktəbində müəllim, 1980-97 illərdə 
Azərb. SSR EA Zoologiya İn-tunda 1a- 
borant, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi 

işləmiş, eyni zamanda 1993 ildən Azərb. 
Dövlət İqtisad Un-tində dosent, 2001 ildən 
kafedra müdiri olmuşdur. Tədqiqatları 
Qafqazın şirin su hövzələrində yanüzən 
xərçənglərin Azərb.-da yayılmış 32 növ və 
yarımnövünün (18 növ Azərb. üçün ye- 
nidir, 2 növü isə elm üçün ilk dəfə təsvir müdiri vəzifəsində işləmişdir. Hazırda 
edilib) aşkarlanmasına, Azərb.-ın şirin su orada baş elmi işçi, həmçinin 2012 ildən 
hövzələrində amfipodların biologiyasının ADPU-da kafedra müdiridir. Tədqiqatları, 
ilk dəfə araşdırılmasına aiddir. 85 elmi əsasən, psixologiya və ümumi psixologiya 
əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiya və | sahəsinə həsr olunmuşdur. 150-dən çox 

mifoloyi düşüncəsi və onun epik transformasiyaları 
B., 2014, 

ƏLİYEV Ramiz İbrahim oğlu (4.9.1 1 
1954, Gədəbəy r-nunun Апзи k.) — Azərb 
psixoloqu, psixologiya e.d. (2006), prof 
(2009), Azərb. Resp.-nın əməkdar müəl. 
limi (2006). Azərb, Pedaqoli Xarici Dillər 
İn-tunu bitirmişdir (1975). Təhsil Prob. 
lemləri İn-tunun (indiki Təhsil İn-tu) psi- 
xologiya və yaş psixologiyası şöbəsinin 
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ƏLİYEV 

elmi əsərin, bir neçə kitab və dərs vəsaitinin 
müəllifidir. 
ƏLİYEV Ramiz Tağı oğlu (4:25.12.1937, 
Göyçay r-nunun Potu k.)— Azərb. genetiki, 
Biologiya e.d: (1990), prof: (2012). Azərb. 
Dövlət Un-tini bitirmişdir (1961), Azərb. 

SSR ЕА Genetika və Seleksiya İn-tunda 
kiçik elmi işçi (1963) olmuş, 1982 ildən 
həmin in-tda laboratoriya müdiridir. Elmi 

əti bitkilərin stress amillərinə da- 
ın və heterozis hadisəsinin mo- 
venetik əsaslarının öyrənilməsinə 

həsr edilmişdir. Bitkilərin belə davamlı- 

tlğının səbəbi genetik sistemlərin yenidən 
qurulması nəticəsində bəzi genlərin eks- 

ənməsi hesabına baş sinin sürə 
verməsi müəyyənləşdirilmişdir. Heterozis 
bitki hibridlərinin somatik hüceyrələrində 
DNT-nin miqdarının artması faktını ilk 
dəfə Ə, aşkar etmişdir. Ə. 1993-2003 il- 
lərdə Türkiyə un-tlərində pedaqoyi fəaliy- 
yətlə məşğul olmuşdur. 204 elmi əsərin, o 
cümlədən 3 monoqrafiya və 2 ixtiranın 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında. 
xidməti var. 

Әвә:Тәгк Гетерозиси нукленновые кислоты. 
(М.А.Әнгадә ilə birlikdə). B., 1982: Stress və bit 

öyası (М.Ә.Анһиоу, V.R.Rəhimli ilə: 
birlikdə). В. 2014: Молеҝулирно-генстиҹәскис ac 
kek гетеролиса (A.Məmmədova ә birlikdə), LAP 
LAMBERT, Academic Publishinq, Германи, 2015 
ƏLİYEV Rasim Həsən oğlu (d.16.7.1934, 
Gəncə) - Azərb, memarı, Azərb. SSR 
əməkdar memarı (1979). Azərb, SSR Döv- 
lət: mükafatı laureatı (1982). Н.Ә.ӘН- 

R.Əliyev, Hüseyn Cavidin məqbərəsi 
(Ö.Eldaroyla birlikdə). 1996. Naxçıvan şəhəri 

yevin oğludur. 

Azərb. Politexnik 
İn-tunu bitirmiş- 
dir (1958), 1958- 
65 illərdə (fu: 
lərlə) “Azərdöv- 
lətlayihə” İn-tunda 
fəaliyyət göstər- 
mişdir. Sonralar 
Bakı ӱ. baş mema- 
rının birinci müavini (1965-74) və baş 
тепап (1974-88) olmuşdur, Ә. Bakının 

və resp.-nın digər şəhərlərinin planlaş- 
dirilması və tikintisinə dair layihələrin (Ba- 
kidi yaşayış binaları, Resp. Nazirlər Ka- 
binetinin qonaq evi, metropolitenin “Xalq- 

lar dostluğu” st. (müştərək layihə), Xır- 

dalanda mədəniyyət sarayı, Quba ş.-nin 
mərkəzi meydanı və 600 yerlik mədəniyyət 
sarayı) müəllifidir. Heydər Əliyev ad. Bakı 
Beynəlxalq və Naxçıvan aeroportlarının, 
şəhərin əsas parklarının, Azərb.-nin Türki- 
yədəki səfirlik binasının layihələrini işlə- 
mişdir. Naxçıvanda H.Cavidin məqbərə- 
si (mərmər, qranit 1996: heykəl-fiqurun 
müəllifi Ö.Eldarovdur) maraqlı həcm- 

məkan kompozisiyası və monumentallığı 
ilə fərqlənir. Ə. həmçinin Bakıda bir sıra 

xatirə abidələrinin memarlıq layihəsini 
vermişdir (“R.Zorge”, heykəltəraş V.Y.Si- 
qal: H.Cavidin abidəsi, heykəltəraş Ö.El- 
darov və 5.). 1980-88 illərdə Azərb. Me- 

marlar İttifaqının katibi olmuşdur. Azərb. 

Memarlar İttifaqının vitse-prezidentidir. 

tiqlal” ordenləri ilə təltif edilmişdir. 
ƏLİYEV Rəcəb Yaqub oğlu (10.3.1930, 
Lənkəran — 3.7.2007, Bakı) – Azərb. pe- 
daqoqu, pedaqoyi e.d. (2000), prof: (1977), 
Lənkəran Subtropik Bitkilər Texnikumunu 
(1947) və Azərb. Dövlət Pedaqofi İn-tunu 
(indiki Azərb. Dövlət Pedaqoyi Un-tini) 
bitirmişdir (1952). Həmin un-tdə müəllim, 
biologiya fakültəsində qiyabi şöbənin de- 
kanı, kimya-biologiya fakültəsinin dekan 
müavini, kimya fakültəsinin təşkilatçısı və 
ilk dekanı, ümumi kimya və kimyanın təd- 
risi metodikası kafedrasının müdiri (1969- 
83) və prof.-u (1983-2006) olmuşdur. Təd- 
qiqatları kimyanın tədrisi metodikası və 
qeyri-üzvi kimyanın mühüm problemlə- 
rindən olan kompleks birləşmələr kimyası 
sahəsinə həsr edilmişdir. 300-dən çox elmi 
əsərin, dərslik və metodik vəsaitin müəl- 
lifidir. 
ƏLİYEV Rəhim Nadir oğlu (4.6.11.1950, 
Bakı yaxınlığındakı Ramana qəs.) — Azərb. 
ədəbiyyatşünası. Filologiya e.d. (1996). 
Azərb, Dövlət Un-tini bitirmişdir (1973). 
1975 ildən AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat 

və publisistik əsərləri var, = 
Əsərləri: Poeziyanın (ә Нун, В.. 1982, 

C.Cabbarlının yaradıcılıq təkamül. В., 1989. 
ƏLİYEV Rəşad Rafiq oğlu (d.6.8.1970, 
Ağdam) – avtomatika sahəsində Azərb, 
alimi, texnika e.d. (1999), prof: (2001). 
К.Ә.Әһуемп oğludur. Azərb. Dövlət Neft: 
Akademiyasını bitirdikdən sonra (1992) 
əmək fəaliyyətinə orada başlamışdır. 2002 
ildən Doğu Akdeniz Un-tinin (Şimali Kipr) 
prof.-udur, Tədqiqatları Soft Kompütinq 
texnologiyasına, intellektual sistemlər nə- 
zəriyyəsinə, qeyri-səlis sistemlərə və s, 

aiddir. Beynəlxalq elmi konfranslarda mə- 
rüzələrlə çıxış etmişdir. 60-dan çox elmi: 

əsərin, o cümlədən monoqrafiyaların müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında: 
xidməti var, 

Əsərləri: Бон Kompütinq (nəzəriyyə, texno. 
logiya və praktika) (R.Ə.Əliyevlə birlikdə). B., 2004, 
Теориж нителлехтуалыных систем (Ҝ.Ә.Әһјемә 
birlikdə). B,, 2001 
ƏLİYEV Rəşid Ələs oğlu (8.5.1931, Erm, 
SSR, Krasnoselo r-nunun Ardaniş Ҝ. - 

20.6.1996, Bakı) — Azərb. filosofu, fəlsəfə 
e.d, (1990), prof. (1992). Erm. Dövlər 
Pedaqoii İn-tunu bitirmişdir (1959), Azərb. 
SSR EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İn-tunda 
elmi işçi (1970-72), Azərb. Dövlət Tibb İn- 
tunun fəlsəfə kafedrasında baş müəllim 
(1972-76), dosent (1976-92) və prof: 
(1992 ildən) vəzifələrində çalışmışdır. Təd- 
qiqatları xalq müdrikliyinin fəlsəfi əsas- 
larına həsr olunmuşdur. 

ƏLİYEV Rövşən Nəriman oğlu (30.8. 
1972, Bakı – 14.6.1992, Xocalı r-nunun 

Dəhrəz k.) – Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı 

(ölümündən sonra, 7.12.1992). 1989 ildə: 
Azərb. Politexnik 
İn-tunun maşınqa- 

yırma fakültəsinə 
daxil olmuş. 1991 
ilin may ayında 
könüllü olaraq cəb- 
həyə getmişdir. 
Avtomatçı olan Ə, 
Ağdamda yaradıl- 
mış milli müdafiə 
taborunda döyüş- 
müş, Sirxavənd, Qazançı k.-lərinin düş- 

məndən təmizlənməsində yaxından iştirak 
etmişdir. Dəhraz k. uğrunda gedən döyüşdə 
həlak olmuşdur. Bakıda Şəhidlər Xiyaba- 
nında dəfn edilmişdir. Adına məktəb və 
küçə var. 

etmişdir. Xanlar – 
r-nundakı Qırmızı 

br: k-zünün 
sədri, Göygöl 
ruğunun müdiri 
(1933-68) işləmiş- 
dir. 1947 ildə pam- 
bıqçılıq: sahəsində 
yüksək nailiyyətlər 
əldə etmişdir. SSRİ 
Ali Sovetinin (5-ci çağırış), Azərb. SSR Ali 
Sovetinin (2-4-cü çağırış) deputatı olmuş- 
dür, 
ƏLİYEV Rüstəm Qambay oğlu (25.5. 
1917, Füzuli – 2.6.1966, Bakı) — Azərb, 
әсасы. Əczaçılıq e.d. (1952), prof, 
(1954), Moskva Əezaçiliq İn-tunu bitir- 
mişdir (1941), Həmin ildən ömrünün 
sonunadək Azərb. Dövlət Tibb İn-tunda 
dərmanların texnologiyası kafedrasında 
(1943-66 illərdə müdir), eyni zamanda 
1954 ildən stomatologiya fakültəsinin de- 
kanı işləmişdir. 1956-66 illərdə Azərb. 

SSR Əzzaçılar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin 
sədri olmuşdur. Tədqiqatları, əsasən, resp.- 
nın dərman sərvətlərinin öyrənilməsinə 
aiddir. Əczaçılıqda işlədilən küncüt yağını, 
qarğıdalı saçağının və zirinc yarpağının 

ilabı və İstisu həblərini tək- 
b ində əczaçılığa aid 

ilk dərsliyin müəllifidir. Elmi kadrların ha- 
zırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Dərman preparatları, В. 1949: Dər- 
man növləri, B.,. 1951: Yeni dərman preparatları, В.. 
1954: Нафгаланскан исфты 2 биологиҹоское дев- 
станен леҹебиое примененис, М. 1959: Kponooc- 
танааливакиинс препараты из нехоторых растсин 
флзоры Азербабджана. Б., 1960, Перспективы нс- 
полызованик некоторых растителаных ресурсов 
длҝ пронзводетва леҝарственных препаратов в 
Азербаһджанс, Б. 1961: Леҝарствеиныс растениж 
Азербадджана. Б., 1972. 

ƏLİYEV Rüstəm Musa oğlu (13.1.1929, 
Şəmkir r-nunun Morul КҜ. — 12.4.1994, 
Bakı) — Azərb. şərqşünası, ədəbiyyatşünas. 
Filologiya e.d. (1968), prof: (1970). Əmək- 
dar elm xadimi (1971), Harvard Un-tinin 
fəxri doktoru (1965). 1946 ildə Azərb. 

Dövlət Un-tinə daxil olmuş, 1947–51 il- 
lərdə təhsilini Leninqrad Dövlət Un-tinin 
Şərqşünaslıq fakültəsində davam etdir- 
mişdir. SSRİ EA Şərqşünaslıq İn-tunda 
(Moskva) elmi işçi, bölmə müdiri (1955- 
71), Azərb. SSR EA-nın Əlyazmalar İn- 
tunda baş elmi işçi, şöbə müdiri (1972-80), 

Resp, EA 
klassik Şərq ədəbiyyatı üzrə 

müşaviri (1991-94) işləmişdir. Ə.-in elmi 
Tədqiqatları, əsasən, şərqşünaslığın müxtəlif: 
problemlərinin, o cümlədən S.Şirazinin 
poetik irsinin öyrənilməsinə həsr olun- 
muşdur. Firdövsi (“Şahnamə”, rus dilində, 
9 cilddə, с. 4, 5, 8, M., 1960-71), Ömər 
Xəyyam (“Rübai”, rus dilində, М., 1959), 
N.Gəncəvi (“Sirlər xəzinəsi", В., 1982), 
Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad (“Munis- 
namə”, B., 1991) və digər Şərq ədəbiyya- 
tkörifeylərinin əsərlərinin elmi-tənqidi 
mətnlərinin tərtibi və tərcüməsində iştirak 
etmişdir. Azərb.-İran Dostluq Cəmiyyə- 
finin sədri (1992-94), “Şəhriyar” qəzetinin 
və “Nizami Gəncəvi” yumalının baş redak- 

toru olmuşdur (1992-94). Hindistan, Mi- 
sir, Mərakeş, İran, İraq, Suriya, Tunis, 
ABŞ, B.Britaniya, Fransa və s. ölkələrin 
elm və təhsil mərkəzlərində mühazirələr 
oxumüşdur. 

Əsərləri: Саади. Гулистан. Kpimiveekili 
текст, nep., предисл. и прим: М. 1959: Divane- 
fandye-Fəzlullah Nəimi və İmadəddin Nəsimi, Тев- 
rn, 1974: Nizami, Qısa biblioqrafik məlumat, B., 
1983: Пазма o бессмертнод лобан. Б. 1991 

ƏH: Rüstəm Əliyev. Biblioqrafiya. В. 2003, 
ƏLİYEV Rüstəm Talıb oğlu (21.6.1939, 
Bakı – 13.1.2008, Bakı) — Azərb. neftçi 

alimi, texnika e.d. (1991), prof: (1992), 

Neft sənayesi əlaçısı (1980). 1963 ildə 

Azərb. Neft və Kimya İn-tunu bitirmiş 
və əmək fəaliyyətinə orada başlamışdır. 
Mühəndis, baş mühəndis, dosent (1963- 
70), prorektor (1984-92), kafedra müdiri 

(2000-02) vəzifələrində çalışmışdır. 1975- 
77 illərdə ABŞ və Polşada elmi təcrübə 
keçmiş, 1986-90 illərdə SSRİ Ali Təhsil 

Nazirliyinin xərti ilə Almaniyada, İorda- 
niyada ezamiyyətdə olmuşdur. Tədqiqatları 
neft və qaz quyularının qazılması sahəsinə 
aiddir. 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 

məsləhətçisi (1989-94), ə ə 

var, 
ƏLİYEV Sabir Ağakişi oğlu (10.3.1928, 
Bakı — 20.2.2005, Bakı) — Azərb. geolo- 
qu. Geologiya-mineralogiya e.d. (1989). 
Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1951), 

1954-58 illərdə həmin ип-1дә assistent, 
dosent işləmişdir. 1958 ildən ömrünün 
sonunadək Azərb. SSR EA Geologiya İn- 
tunda baş elmi işçi və laboratoriya rəhbəri 
(1968 ildən) vəzifələrində çalışmışdır. Elmi 
tədqiqatları Cənubi Xəzər çökəkliyində və 
onun ətrafında geotermik sahələrin yayıl- 

üsulların işlənib-hazırlanması üzrədir. 1989 
ildə SSRİ EA Geotermik Tədqiqatlar üzrə 
Elmi Şuranın üzvü, 2001 ildə Azərb, Neftçi 
Geoloqları Cəmiyyətinin Yer elmləri böl- 
məsinin rəhbəri seçilmişdir. Bir sıra bey- 
nəlxalq və resp. əhəmiyyətli elmi forum- 
İarın iştirakçısı olmuşdur. 120-yə yaxın 

elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın 
müəllifidir. 

Əsərləri: Tevrepumeckis карта Asepfal- 
лаанскоһ ССР, M 1:500000 (M.Qaşqayla birlikdə) 
M. 1965: Геотерминескис исследованик пефтиных. 
Игазовых месторожденин (Ş.F.Mehdiyev və A.X. 
Mirzəcanzadə ilə birlikdə). M. 1971, 

ƏLİYEV Sabir Ağalar oğlu (d.10.1.1936, 
Göyçay r-nu) — Azərb, fiziki, fizika-ri- 
yaziyyat e.d, (1975), prof. (1977), Azərb. 

Dövlət Pedaqoyi İn-tunu bitirmişdir (1950) 
Həmin ildən Azərb, SSR EA Fizika İn- 
tunda əmək fəaliyyətinə başlamış, labora- 

toriya müdiri, in-tun Kriogen korpusunun 
rəhbəri vəzifələrində çalışmışdır (2000 
ilədək). Tədqiqatları darzolaqlı yarımke 
çiricilərdə köçürmə hadisələrinin, onlar. 

da baş verən termomaqnit, termoelektrik 

və istilikkeçirmənin araşdırılmasına və 
yayılmış faza keçidi nəzəriyyəsinin yu 
xarı temp-rlu ifratkeçiricilərə tətbiqinə 

aiddir, 300-dən çox elmi əsərin müəlli 

fidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var, 

ƏLİYEV Sabir Cahan oğlu (d.7.8.1944 

Erm, SSR, Çənbərək r-nunun Əmirxeyir 
k.) - Azərb. patofizioloqu. Tibb e.d. (1992), 
prof: (1994). Azərb, Resp.-nın əməkdar 

müəllimi (2000) və əməkdar elm xadimi 

(2010). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (indiki 
Azərb. Tibb Un-ti) bitirmişdir (1967). 

1972 ildən həmin in-tun patoloyi fizio: 
Togiya kafedrasında (2001 ildən kafedra 

müdiri) işləyir. Ə. 1999-2001 illərdə 
Azərb. Tibb Un-tinin 1-ci münlicə-profi- 

laktika fakültəsinin dekanı olmuş, 2001 

ildən un-tin tədris işləri üzrə prorekto: 

rudur, Tədqiqatları, əsasən, patololi şə- 
raitdə limfanın element tərkibinin dəyi 

şikliklərinin öyrənilməsinə həsr edilmiş. 
dir. Ə. 310-dan çox elmi əsərin, o cüm: 
lədən 4 dərsliyin və “Patoloyi fiziologiya 
atlası” (2008: M. Əliyevlə birgə) elektron 

dərsliyinin müəllifidir. Elmi kadrların ha- 

zirlanmasında xidməti var, 

Əsəri: Микрозаемситы и доров (C.H.Təş 
disi Нә birgə). М. 1983. 
ƏLİYEV Sabir Hüseynəli oğlu (9.5.1928, 
Bakı — 26.10.1983, Bakı) — Azərb. violon- 
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çelçalanı, Azərb. 
SSR. xalq: artisti 
(1972), Azərb. 
Dövlət Konserva- 
toriyasını bitirmiş- 
dir (1951). 1951- 
69 illərdə Azərb. 
Dövlət Simli Kvar- 

xış etmişdir. Kvar- А 
tetin tərkibində Ümumittifaq festivalının 

Moskva), tələbə və gənclərin 6-cı 
Ümumdinya festivalı beynəlxalq müsabi- 
qəsinin (1957, Moskva) laurcatı adlarına 
layiq görülmüşdür. Ə.-in repertuarına 
Azərb,, rus, Qərbi Avropa bəstəkarlarının 
əsərləri daxildir. Azərb. bəstəkarlarının 
violonçel əsərlərinin ilk ifaçılarındandır. 
1951 ildən Azərb. Dövlət Konservato- 
riyasında (indiki BMA) dars demişdir 
(1957 ildən simli alətlər kafedrasının 
müdiri, 1972-83 illərdə prof:). Musiqiçi 
kadrların: hazırlanmasında xidməti ol- 
muşdur, Violonçeldə çalmağın metodika- 
sına düir əsərləri var. Qırmızı Əmək 
Bayrağı və "Şərəf nişanı” ordenləri ilə 
təltif edilmişdir. 

ƏLİYEV Sabir Məhərrəm oğlu (d.13.2. 
1948, Cəlilabad r-nunun Pərdi k,) 
Azərb, müğənnisi, xanəndə. Azərb. Resp. 
xalq artisti (2017). Bakı Musiqi Mək- 
təbini bitirmişdir — 

H.Hüsey “ya 
novun sinfini) 4) Һә, 
Geniş səs diapa- | | 

“ malik xa- 1 
lə reper- | id 

a muğam. | 
аг (Orta Mahur, 

Rast, Şüştər, Rə- 
hab, Hümayun, 
Şur), xalq mahnı- 
ları (“Apardı sellər Saranı”, “Üç gündən 
bir, beş gündən bir”, “Rəna”, “Fəridə", 
Saçları sarişin qız”, “Nə vaxta qaldı” və 

s,), təsniflər yer alır. R.Mirişli, R.Mus- 
tafayev, T.Quliyev, V.Adıgözəlov, F.Sü- 

cəddinov, T.Əkbər və b. bəstəkarların 

mahnılarını özünəməxsus tərzdə canlan- 

dırır. 1968 ildən Azərb. Dövlət Opera və 

Balet Teatrının solisti olan Ə, opera səh- 
nəsində İbn Səlam, Leylinin atası, Məc- 

nunun atası, Zeyd, Şeyx, Nadir, Vəli, 
Eyvaz (“Leyli və Məcnun”, “Koroğlu”, 

Ü.Hacıbəyli): xanəndə, Züvvar, çapqınçı, 
Rəmmal (“Şah İsmayıl", M.Maqoma- 
yev): Sofi, Osmanlı, Şeyx, Şah (“Əsli və 
Kərəm”, Ü.Hacıbəyli): azançı, Aşıq Vəli, 
xacə, Şahvələd (“Aşıq Qərib”, Z.Hacı- 
bəyov): əmioğlu, Şeyx (“Gəlin qayası”, 

Ş.Axundoval: azançı (“Sevil”, F.Əmirov): 
aşıq, Növrəs (“Natəvan”, V. Adıgözəlov) 
partiyalarında çıxış edir. 
ƏLİYEV Saday Ağalar oğlu (d.1.7.1948, 
Hacıqabul r-nunun Navahı k.) — Azərb. 
cərrahı, Tibb e:d. (2003), prof: (2009), 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (indiki Azərb. 
Tibb Un-ti) bitirmişdir (1972). 1978 ildən 
həmin in-tun hospital cərrahiyyə (indiki 
T cərrahi xəstəliklər) kafedrasında çalışır, 
Tədqiqatları, əsasən, bağırsağın cərrahi 
xəstəliklərinin öyrənilməsinə həsr edil- 
mişdir. 265 elmi əsərin müəllifidir. 

раҝа oğonovnoll klik, Əsərləri: Xupypr 

осложисиного исироходимостыо (диагиостика н 
хирургиҹесках тактика), Б., 1999: Kolorektal хәс- 
çəng və bağırsaq keçməməzliyi (diaqnostika, əməliy- 
yatönü hazırlıq. cərrahi taktika, reabilitasiya). В., 

2012 

ƏLİYEV Sadıq Yusif oğlu (15:7.1927, 
Gəncə – 13.6.1997, Gəncə) — Azərb. baytar 
həkimi, Biologiya e.d. (1971), prof: (1973). 
Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir 
(1948). AKTİ-də tədris hissə müdiri (1959. 
61), dosent (1961-68), Azərb. Dövlət Pe- 

daqoyi İn-tunda dosent, prof. (1968-76), 
kafedra müdiri (1976-90), AKTİ-də tədris 
işləri üzrə prorektor (1993-94), prof: (1994- 
97) vəzifələrində çalışmışdır. Tədqiqatları 
zoologiya, parazitologiya, zoogigiyena və 
baytarlıq-sanitariya ekspertizası sahəsinə 
aiddir. 50-ədək elmi əsərin, o cümlədən bir 
neçə dərs vəsaitinin müəllifidir. Elmi kadr- 
ların hazırlanmasında xidməti var. 
ƏLİYEV Sahib Müseyib oğlu (15.3.1933, 
Gədəbəy - 7.2.1990, Bakı) — Azərb, kim- 
yaçısı, kimya e.d. (1965), prof: (1971). 
Azərb. SSR. EA akad. (1989: m. üzvü 
1983). Azərb. Sə- 
naye İn-tunu (in- 
diki ADNSU) bi- 
tirmişdir. (1953). Şax ac 
Azərb, SSR. EA- | 
nın Neft-Kimya 
Prosesləri İn-tunda | 
kiçik, böyük elmi 
işçi (1959-69), la- 
boratoriya və: şö- 
bə müdiri (1969- 
90), elmi işlər üzrə direktor müavini (1982: 
86) vəzifələrində işləmişdir. Tədqiqatları 
aromatik karbohidrogenlərin alkilləşməsi, 
alkil, tsikloalkil aromatik karbohidrogen- 
lərin dehidrogenləşməsinin, homogen və 
һенсгореп metalkompleks katalitik sistem- 
lərin iştirakı ilə alkenlərin və arilalkenlərin 
oliqomerləşməsi, polimerləşməsi, izomer- 

ləşməsinin öyrənilməsi sahəsindədir. 500- 
dən çox elmi əsərin, o cümlədən 1 mono- 
qrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 

hazırlanmasında xidməti olmuşdur. 
ƏLİYEV Saleh Məhəmməd oğlu (1212, 
1929, Gəncə — 18.11.2006, Moskva) — 
Azərb. tarixçisi, şərqşünas. Tarix e.d, 
(1986), Azərb, Dövlət Un-tinin bitirmişdir. 
(1952). Rus, fars, türk, ərəb və ingilis dil- 
lərini öyrənmişdir. Azərb. SSR Mədəniyyət 
Nazirliyində, sonra isə Azərb. Dövlət Pe. 
daqofi İn-tunda işləmişdir (1952-54). 1954 
ildə Azərb. SSR EA Tarix İn-tunda, 1959 
ildən ömrünün sonunadək SSRİ EA (1991 
ildən Rusiya EA) Şərqşünaslıq İn-tunun 
Yaxın və Orta Şərq şöbəsində çalışmışdır, 
Elmi maraq dairəsi çox geniş olan Ə, sovet 
tarix elminə məlum olmayan Səfəvi şah- 

larının fərmanlarını, İran, türk və ərəb orta 
əsr tarixçilərinin əsərlərini elmi dövriyyəyə 
daxil etmişdir. Ömrünün son illərində türk 
xalqları, Türkiyə və Osmanlı imperiyası, 
Azərb. tarixi, həmçinin azərb.-ların təşək- 

külü ilə bağlı məsələləri araşdırmışdır. Ə, 
Moskvada yaradılmış “Ocaq” Azərb. mə- 
dəniyyəti cəmiyyətinin (1988) təsisçilə- 
rindən biri və uzun müddət onun sədr 
müuvini idi. ABŞ və Türkiyədə nəşr olunan 
ensiklopediyaların hazırlanmasında fəal 
iştirak etmiş, “İslam Ensiklopediyası" üçün 
20-dən çox məqalə yazmışdır. 100-ə qədər 
elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında: 
xidməti var, 

Əsərləri: Heğm, и обиестаеино-полити- 
ҹескос pasimıe Ирана n XX век. М. 1985: Исто- 
рих Ирана. ХХ rek. М. 2004. 
ƏLİYEV Sarı Cəbrayıl oğlu (24.11.1936, 
Şəmkir r-nunun Keçili k. - 9.3.1993, Gəncə 
5) - Azərb. aqronomu. K.t.e.d. (1983), 
prof, (1987). Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn- 
tunu bitirmişdir (1959), Şəmkir r-nunda 

aqronom (1959), Şəmkir rayon partiya 
komitəsində təlimatçı (1960-66), AKTİ- 
nin ümumi əkinçilik kafedrasında assistent 
(1967), dosent (1968) işləmişdir. 1985 il- 

dən bitkiçilik kafedrasının müdiri, in-tun 
elmi işlər üzrə prorektoru, 1992 ildə bit- 
kiçilik kafedrasının müdiri olmuşdur. Təd- 
qiqatları Azərb, şəraitində şəkər çuğunduru 

sortlarının morfoloyi əlamətlərinin və bir 
sira fərqli biol.-təsərrüfat xüsusiyyətlərinin: 
öyrənilməsinə, ondan keyfiyyətli toxum 
alınmasına həsr edilmişdir. 100-ədək elmi 
əsərin, o cümlədən dərslik və dərs vəsaiti- 
nin müəllifidir. Elmi kadrların hazırlan- 
masında xidməti var. 
ƏLİYEV Seyfəddin Vəli oğlu (4.30.5, 
1930, Nax, MR, Şərur r-nunun Анҹ̧аг.) = 
Azərb. entomoloqu. Biologiya e.d. (1977), 
prof, (1998). AMEA-nın m. üzvü (2001), 
1946 ildə Naxçıvan Tibb Texnikumunu, 
1951 ildə Azərb. Dövlət Pedaqoiı İn-tunu 

1951-52 = 
Naxçıvan MSSR 

Marif Nazir 
lə-gənclər məktə- 
bində müəllim ol- 
muşdur. 1952. il- 
dən Azərb, SSR 

FA-nın Zoologiya İn-tunda entomologiya 
laboratoriyasında kiçik elmi i 
baş elmi işçi, 1978-88 illərdə laboratoriya 
və şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 
Tədqiqatları Azərb.-da yayılan 716 sov- 
ka növünün aşkar edilməsinə, bunlardan 
319-unun resp. 145-nin Cənubi Qafqaz, 67 
növünün isə keçmiş SSRİ ərazisi üçün yeni 
olduğunu sübut etmiş, bu növlərin Azərb.- 
da ekoloyi-faunistik icmalını, biotoplar, 

ekoloyi qruplar üzrə şaquli istiqamətdə ya- 
yılmasını, formalaşmasını, zoocoğrafi ana- 
lizini, qida əlaqələrini göstərmiş, ilk dəfə 
olaraq 61 zəhərli sovka növünün biol. xüsu- 
siyyətlərinin öyrənilməsinə və onlara qarşı 
mübarizə üsullarının elmi əsaslarının işlə- 
nib-hazırlanmasına həsr edilmişdir. Pam- 
bığa zərər verən 21 növ parazit, 12 növ yır- 
иса cücü aşkar etmiş, onların pambıqçılıq 
r-nlarında yayılmasını, həmçinin texniki ҹ̧ә. 
bostan bitkilərinin zərərvericilərini əks et- 
dirən xəritələr tərtib etmişdir. 160-dan çox 

elmi əsərin, o cümlədən bir neçə dərsliyin və 
dərs vəsaitinin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Azərbaycan sovkaları (Lepidoptera, 
Noctyidae). В., 1984, Cücülərlə qidalanın bitkilər, 
mikroorqanizmlər və onurğalı heyvanlar, B., 2011 
ƏLİYEV Səfər Hüseyn oğlu (4:29.6.1961, 
Nax, MR, Şərur r-nunun Maxta Ҝ.) - 
Azərb, hərbi xadi- 
mi, polis gen.-m.-u. 
(2017). Azərb. 

Тех Un-tini 
(1993) və Daxili 

İşlər Nazirliyinin 
(DİN) Polis Aka- 
demiyasını (1997) 
bitirmişdir, 1983 
ildən daxili işlər 
orqanlarında çalış- 

miş, 2016 ildə DİN Katibliyinin rəisi təyin 
edilmişdir. 
ƏLİYEV Səfiyar Məmməd oğlu (1.5. 
1942, Erm. SSR, Sisyan r-nunun Dəstəgird 
Ҝ. – 12.8.1997, Bakı) – Azərb. kimyaçısı, 
kimya e.d. (1991). Azərb. Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1965). Azərb. SSR EA Aş- 

qarlar Kimyası İn-tunda mühəndis, kiçik, 
böyük elmi işçi vəzifələrində işləmiş 

“dan a — R аијимкы ә кн". 

ƏLİYEV: 

(1968-87), laboratoriya müdiri olmuşdur paqda üzvi maddələrin ekologiyasının, (1987-97), Tədqiqatları tərkibində azot və fermentativ proseslərin termodinamika- kükürd saxlayan üzvi birləşmələrin sintezi sının, onun: paramaqnit xassələrinin öyrə- və onların sürtkü yağlarına, yanacaqlara və nilməsində, torpaqşünaslıqda yeni istiqa- soyuducu yağlayıcı mayelərə aşqar kimi mətolan torpaqəmələgəlmə energetikasının rətbiqinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. elmi əsaslarının işlənməsində Ə.-in xidməti 
110-adək elmi əsərin müəllifidir. böyükdür. 
ƏLİYEV Soltan Əli oğlu (d.10:7.1953, 
Nax. MR, Culfa r-nunun Ayaqkənd k.) — 
Azərb. riyaziyyatçısı, fizika-riyaziyyat e.d. кирирода органиҹеси о pemecnaa növ, Б, 1960, (2007), prof. (2014). Azərb, Dövlət Un-tini susən иәнерустика бнолимиҹесни "poteecon: 
bitirmişdir (1975), 1976 ildən Azərb. 55. npempanıcints органиҹсского векјестиа поҹв. Б. 
ЕА Kibemetika İn-tunda fəaliyyətə baş- 1978, 
lamışdır. 1979 ildən Azərb, SSR EA Riya- ƏLİYEV Şahin Həşim oğlu (4.5.5.1962, 
ziyyat və Mexanika İn-tunda çalışır, 2002 Baki) – Azərb. tibb alimi, proktoloq, Tibb 
ildən elmi işlər üzrə direktor müavinidir. e.d. (2008). Azərb. Dövlət Tibb İn-tnu 
Elmi tədqiqatları bəzi şaxələnən təsadüfi bitirmişdir (1985). Ə.Əliyev ad. Azərb. 
proseslər siniflərinin stoxastik analizinə Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun cər- 
aiddir. Müxtəlif sinfə aid eynitipli və çox- rahiyyə klinikasında həkim (1986-92), 
tipli şaxələnən proseslər üçün keçid hadi- şöbə müdiri (1992-98), baş həkim (1993. 
sələri əsasında limit teoremləri alınmış, bu 2005), 2005 ildən proktologiya (2009 il. 
proseslər üçün sərhəd məsələləri öyrənil- dənümumi cərrahiyyə II adlanır) kafedra. 
mişdir.160-dan çox elmi əsərin və 2.mo- sının müdiri və eyni zamanda in-tun 
noqrafiyanın müəllifidir. prorektorudur (2013 ildən). Tədqiqatları 

Əsərləri: Limit tileorems and transitional əsasən, proktolo/i xəstəliklərin diaqnos- 

phenomena in the theory af” branclhing processes, tikası və münlicəsi problemlərinə həsr 

Mafhematical Siudies, Monograplı Series, XIV, edilmişdir. 40-dan çox elmi əsərin müəl. 

УМП. Püblishers (Y.İ.Yeleyko, İ.B.Bazylevyehlə lifidir. 

Əsərləri: Azərbiycan torpaqlarının üzvi mad- 
dələri və münbitliyi, В.. 1964, Yesonu накоплениа 

— 

birlikdə), 2010: Mafhematical concepts (ос mecha- ƏLİYEV Şahin Kamoş oğlu (4.29.12. 
rical engincering design. Apple Academic Press 1954, Erm. SSR, Şaumyan r-nunun Neerli 
(KHAsli, H.Sahlehlə birlikdə), USA, 2013. Ҝ.) – Azərb. idmançısı. Yunan-Roma gü 

ƏLİYEV Spartak Əsgər oğlu (14.5. ləşi üzrə SSRİ idman ustası (1975), əmək 
1930, Türk. SSR, Bayraməli ş. – 2008) - dar bədən tərbiyəsi və idman xadimidir 

Azərb. tomaqşünası, alim-aqronom. K.t.e.d. (2012). 
(1964). Azərb. SSR EA-nın m. üzvü (1976). ƏLİYEV Şəmsulla Feyzulla oğlu (1915 
SSRİ Dövlət mü- r Dərbənd – 14.11.1943, Kerç) - Sovet İtti 
kafati laureatı faqı Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 16.5 
(1980, V.R.Volo- | 1944), mayor. Ə. Mahıçqala Dövlət Pe 
buyevlə birlikdə). | daqoii İn-tunu bi- 
K.A.Timiryazev tirdikdən sonra 
ad. Moskva Kənd Dərbənd r-n kom- 

Təsərrüfatı Akade- somol komitəsin- 
miyasın: bitirmiş- də, hərbi komis- 9 БУ 
dir (1954). Azərb. sarlıqda şöbə mü- 
SSR EA Тоград- diri, məktəb direk- 
şünaslıq və Aqro- toru vəzifələrində, 
kimya İn-tunda kiçik elmi işçi (1957-67), Dərbənd r-n Zəh- 
laboratoriya müdiri (1967-79) olmuş, mətkeş Deputatla- 

1979-83 illərdə həmin in-tun direktoru nı Soveti İcraiyyə 
işləmişdir. Tədqiqatları, əsasən, torpaqda Komitəsində çalışmışdır. 1942 ildən orduda 
humuslaşma və humus turşularının əmə- xidmət etmiş, Bakı Ali Ümumqoşun Ko: 

ləgəlmə mexanizminə, onların element tər. mandirləri məktəbini bitirmişdir (1942). 
kibinə, struktur fraqmentlərinə və balan- Qafqaz və Tamun y-a uğrunda vuruşma 
sına, hidrolizinə, oksidləşməsindən sonra larda igidlik göstərən bata 
alınan məhsullara aiddir. Humus maddə- Ə. Kerç ş.-ndə gedən döyüşlərdə qəhrə- 
lərinin oksidləşmə dərəcəsini və müxtəlif mancasına həlak olmuşdur, Qırmızı Bay 

qrupa mənsüb humus turşularının yanma raq, 2 dəfə 1-ci dərəcəli Vətən müha: 
istiliyini dəqiq hesablayan ilk alimdir. ribəsi, Qırmızı Ulduz ordenləri ilə təltif 
Humus turşularında Н:С və О:С nisbət- edilmişdir. Dərbənd ş.-ndə abidəsi qoyul 

lərinə dair araşdırmalar aparmışdır. Tor- muşdur. 
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ƏLİYEV 

ƏLİYEV Şıxbalı Əbülfəz oğlu (28.3.1910, tomaq tiplərində suvarma şərnitində Хр 

Bakı yaxınlığındakı Binəqədi k.-9.7.1960, şəkər çuğundurunun gübrələnməsinə həsr 

Bakı) - Azərb. kimyaçısı, kimya e.d, edilmişdir. 125-ədək elmi əsərin, 7 səmə- 

(1942), prof: (1944). Azərb. Dövlət Pe- rələşdirici təklifin, dərslik və dərs vəsaitinin 

daqoyi İn-tunu bi- müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma- 

tirmişdir (1930), sında xidməti var, 4 

Azərb.-da neft- ƏLİYEV Tamerlan Əziz oğlu (3.10.1921, 
kimya elminin əsa- Nax: MR, indiki Kəngərli r-nunun Şahtaxtı 
sını qoyan gör- k.-74.1997, Bakı) — Azərb, terapevti, en- 
kəmli alimlərdən dökrinoloq. Tibb e.d. (1969), prof: (1970), 
biridir. 1930-11 il- Azərb, SSR əmək- 
lərdə elmi tədqiqat dar elm xadimi 

* 

və təhsil müəssisə- (1981). Azərb. SSR: 
lərində müxtəlif Dövlət mükafatı 

vəzifələrdə işlə- İaurcatı, Ə.M.Əli- 
miş, SSRİ EA Azərb. Filialının Kimya İn- yevin oğludur. 

Azərb. Dövlət 

Tibb İn-tnu (in- 
diki Azərb, Tibb: 
Un-tini) bitirmiş- 

dir (1944), Həmin 

vaxtdan ömrünün sonunadək Azərb. Tibb 

Un-tinin mikrobiologiya, 1945 ildən daxili 
xəstəliklər kafedrasında işləmişdir (1970- 
90 illərdə kafedra müdiri). Tədqiqatları, 

tunda direktor (1941-43), Azərb. Pedoqoli 

İn-tundu kafedra müdiri (1943-47), Azərb. 

558 ЕА-тип Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft- 

Kimya Prosesləri İn-tunda laboratoriya 

müdiri (1950-60) olmuşdur. Tədqiqatları 

neft məhsullarının termiki krekinq və piro- 
lizindən bir sıra məhsulların alınması 

sahəsinə aiddir. 70-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 

xidməti olmuşdur. 
ƏLİYEV Şikar Abbas oğlu (15.1.1936, 

29.6.2013, Kəlbəc 

Gəncə ş,) 
r-nunun Yanşaq k 

Azərb. aqronomu, KiLe:d 
(1976), prof. (1977). Azərb. Resp. əmək- 
dar müəllimi (2011), 1958 ildə Azərb. 
Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir. Hə- 
min in-tda meyvə-tərəvəzçilik kafedrasın- 
da baş laborant, assistent (1959), dosent 

(1966), dekan (1976-83), kafedra müdiri 

(1983-97), kafedrada prof: (1997-2012), 
2012 ildən bağçılıq kafedrasının prof:-u 
olmuşdur. Tədqiqatları hibridləşmə, selek- 
siya seçmələri nəticəsində tərəvəz sortları 
yaratmaqla 100-dən çox yabanı tərəvəz bit- 
kisinin toplanıb öyrənilməsinə, perspektiv 
sayılanların mədəniləşdirilməsinə və ilk 

sort növlərinin yaradılmasına, resp.-da bos- 
tan-tərəvəz bitkilərinin genetik ehtiyatla- 

öyrənilməsinə və pasportlaşdırılma- 
həsr edilmişdir. 200-dən çox elmi 

ə n, o cümlədən 2 dərslik, 10-dək dərs 

vəsaiti, 35 ixtiranın müəllifidir. Elmi kadr- 

ların hazırlanmasında xidməti var, 

ƏLİYEV Tahir Əli oğlu (5.1.1937, Gən- 

сә – 1:2.2006, Gəncə) — Azərb. aqrokim- 
yaçısı, Biologiya e.d. (1989), prof. (1991), 
Azərb, Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir 
(1959). İndiki Beyləqan r-nundakı pam- 
bıqçılıq s-zunda aqronom (1959-61), 
AKTİ-də aqrokimya kafedrasında assistent, 
dosent (1963-70), 1991 ildən prof:, 1997. 

2002 illərdə həmin kafedranın müdiri ol- 
müşdür, Tədqiqatları, əsasən, qış otlaqla- 
na kalium gübrələrinin tətbiqinə, müxtəlif: 
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əsasən, endokrin və ürək-damar sisteminin 
patologiyasının öyrənilməsinə həsr edil- 
mişdir. Onun təşəbbüsü ilə Bakı ş, 4Na-li 
xəstəxanada 90 çarpayılıq endokrinoloyi 
şöbə yaradılmışdır. 250-dən çox elmi əsə- 
rin, 12 monoqrafiya, dərslik və dərs və- 
saitlərinin, ixtiraların, səmərələşdirici tək- 
liflərin müəllifidir. Resp, Səhiyyə Nazir- 

liyinin baş terapevti olmuşdur. Ə, xarici 
ölkələrdə keçirilmiş elmi simpozium və 
toplantılarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 
"Şərəf nişanı” ordeni və SSRİ Xalq Tə- 
sərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Qızıl 
medalı ilə təltif olunmuşdur. Elmi kadrların 

hazırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Beğ o caxapıtov диабете, M., 1974: 
Biokimyəvi müayinə üsulları və onların kliniki əhə- 

miyyəti, B., 1979, Сахарнын диабет (A.M.Abdül- 
layevlə birgə), Б., 1980: Нарулленне углеводиого 

обмсиа и иемиҹескаи болсир cep (R.Q.Oqa- 
novla birgə). В.. 1983: Кровобраднеине ин его ре- 
гузхинк при СД (М.О. Qlezer, N.P: Möskalenko ilə 
birgə). В. 1988. 
ƏLİYEV Telman Abbas oğlu (4. 2.5: 
1935, indiki Goranboy r-nu, Dəliməm- 

məd-li ş.) — avtomatika və hesablama 
texnikası sahəsində Azərb, alimi, texnika 

e.d, (1977), prof. (1985), AMEA-nın akad. 
(2001: m. üzv 1983). Azərb. Resp. əmək- 
dar elm xadimi (2009). Azərb.Sənaye İn-tu- 
nu (indiki ADNSU) bitirmişdir (1958). 1958 

ildən Azərb. SSR EA Kibemetika İn-tunda 

(indiki AMEA İdarəetmə Sistemləri İn-tu) 

texnik, mühəndis, baş mühəndis, direktor 
müsvini vəzifələrində çalışmışdır. 1988 

ildən həmin in-tun 
direktorudur. Ə, 
1984 ildən Azərb. 

diki AMİU) pe- 
daqoyi fəaliyyətlə 
məşğul olur, Ка- 
fedra müdiridir. 
Tədqiqatları çox- 
kanallı informasiya-ölçmə, avtomatik nə- 
zarət sistemlərinə, texniki obyektlərin 
təcrübi üsullarla tədqiqinin avtomatlaş- 
dırılmasına, elmi cihazqayırmaya, o cüm- 
lədən küylü siqnalların robast korrelyasiya: 
və spektral analizi nəzəriyyəsi və texnolo- 
giyasına, əngəl monitorinqi sistemi və 
texnologiyasına və s. aiddir. Azərb. Milli: 
Ensiklopediyası redaksiya heyətinin üz- 
vüdür. Bir sıra beynəlxalq elmi konfrans- 
larda məruzələr etmişdir. 350-dən çox elmi 
əsərin, o cümlədən 21 monoqrafiyanın 
müəllifidir. Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” or- 
deni ilə təltif olunmuşdur. Yüksəkixtisaslı 
elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
var, 

Əsərləri: Әксперимситалынын анализ. Мәк 
ивиностроеине- M., 1991: Robust Technology мин. 
Analysis ofİnterference in Signal Processing- Kluver 
Academic/Plenum” Publishers. Nevv-York, 2003: 
Noise мониторинг аварил. Palmarium. academic 
publishing, 2016. 
ƏLİYEV Teymur – bax Теутик Elçin. 
ƏLİYEV Təbriz Nəsib oğlu (d.1.6.1947, 

Füzuli r-nunun Əhmədbəyli k.) — Azərb. 

iqtisadçısı, iqtisad e.d. (1993), prof: (2000). 
Azərb, Neft və Kimya İn-tunu bitirmişdir 
(1970). Əhaliyə Məişət Xidməti Nazirliyi 
nin Layihə-konstruktor Texnoloyi İn-tunda: 
şöbə müdiri (1974-79) və istehsalat idarə- 

sinin rəisi (1979-80), Azərb. Neft və Kim- 

ya İn-tunda baş müəllim və dosent (1980- 
86), “Azərbməişəttexnologiya” EİB-də baş 
direktor (1986-97), Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyasında (indiki Azərb. Dövlət 
Neft və Sənaye Un-ti) prof. (1996) və neft 
emalı, neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı 
və menecment kafedrasının müdiri (1997- 
2011), AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar 
Mərkəzində elmi işlər üzrə direktor müa- 
vini (2011-12) olmuş, 2012 ildən Elmi 
İnnovasiyalar Mərkəzinin nəzdindəki Təh- 
sil-Tədris Mərkəzinin direktoru vəzifəsində 
çalışır. Elmi tədqiqatları iqtisadi informasi- 
yanın həcminin idarəetmə funksiyaları üzrə 
"təyin edilməsinin riyazi modeli: idarəetmə 
xərclərinin təkmilləşdirilmiş strukturu, 
istehsalın son nəticəsindən asılı olaraq: 
əməyin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 
sistemi, idarəetmənin təşkilinin sosial sə- 

idarəetmə 
sitemi iliyinin kompleks qy- 
mətləndirilməsi metodikalarına həsr edil- 
mişdir. 238-ə yaxın elmi əsərin, o cüm- 
ədən | monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsəri: Marketinqin təşkili və idarə olunması. 
в. 2004. 
ƏLİYEV Tofiq Abbasəli oğlu (d.25.3. 
1951, Naxçıvan ş,) — Azərb. kimyaçısı, 
kimya üzrə e.d. (2012), AMEA-nın m. üzvü 
(2017). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(1973). 1974-99 
illərdə Naxçıvan 
Dövlət Un-tində 

müxtəlif vəzifələr- 
də çalışmış, 1999 
ildən kafedra mü- 
diridir. Tədqiqat- 
ları neft və qaz 
sənayesində istis- 
mar olunan metal 
avadanlıqların kor- 
roziya, abraziv və mikrobioloyi dağılmadan 
inhibitorla mühafizə probleminə həsr 
olunmuşdur. 120-dən çox elmi və elmi- 

metodik əsərin, o cümlədən bir dərsliyin və 
dörd dərs vəsaitinin müəllifidir. 
ƏLİYEV Tofiq Əliheydər oğlu (5.1.1936, 
Bakı — 26.3.2013, Bakı) — Azərb, müsi- 
qiçisi, zərb alətləri ifaçısı. Azərb, Resp, 
xalq artisti (2005). Azərb. Dövlət Konser- 
vatoriyasını bitirmişdir (1965). Səttarxan 
ad. z-dun müsiqi kollektivində çalışmış 
(1953-60), Bakı ş.-ndəki 8 saylı uşaq 
musiqi məktəbində pedaqoyi fəaliyyət gös- 
tərmişdir (1959–65). 1966-2009 illərdə 
Ü.Hacıbəyli ad. Azərb. Dövlət Simfonik 
Orkestrində işləmişdir. 
ƏLİYEV Tofiq Məmməd oğlu (1.6.1928, 
indiki Gəncə — 6.11.1993, Bakı) — infor- 

masiya-ölçmə, hesablama texnikası sa- 

həsində Azərb, alimi, texnika e.d, (1967), 
AMEA-nın. akad, 
(199, m. üzvü 
1980). SSRİ Döv- 
lət: mükafatı la 
reatı (1969, 1983), 
Azərb. SSR Dövlət 
mükafatı laureatı 
(1974). Azərb, Sə- 
naye İn-tunu bi- 
tirmişdir (1951), 
1959-72 illərdə 
"Neftkimyaavtomat" Elmi Tədqiqat və 
Layihə İn-tunun elmi işlər üzrə direktor 
müavini olmuşdur. Azərb. Neft və Kimya 
İn-tunda kafedra müdiri (1972-93), pro- 
rektor, rektor (1989-93) vəzifələrində ça- 

lişmişdir. Ə. uzun müddət SSRİ EA-nın 
z liya prosesləri və sistemləri" üzrə 
Elmi Şuranın və “SSRİ Neft sənayesi elmi- 
texniki şurası”nın üzvü, Azərb. SSR ЕА- 
nin “Məlumat-ölçmə sistemləri” üzrə elmi 
Şuranın sədri, namizədlik və doktorluq 
dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə ixtisas- 
laşdırılmış elmi şuraların sədri, “Neft və 
qaz” yumalı redaksiya heyətinin üzvü və 

redaktoı ru olmuşdur. Tədqiqatları ölçmə 
nəzəriyyəsinə və ölçmə-hesablama komp- 
lekslərinə, neft mədənlərinin avtomatlaş- 
dirilmasi üçün Kompleks sistemlərin ya- 
radılması və tətbiqinə aiddir. Bir sıra 
beynəlxalq elmi konqres, simpozium və 
konfransda məruzələr etmişdir. 300-dən 
çox elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiya 

və dərsliklərin müəllifidir. “Şərəf nişanı” 
ordeni və SSRİ EA-nın Qubkin ad. müka- 
fatı ilə təltif edilmişdir. Yüksəkixtisaslı 
elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
olmuşdur. 

Əsərləri: Миформаннонныс системы.в 
исфтиноб промыниденнсти (həmmüəllif), М, 1972: 
Антоматиҹескак ҝоррекини погреиностен ниф- 
ровых измсрителыных приборов (1..судсә 
birlikdə). M, 1975: Антоҝомпенсаинонны измс- 
рителыныс ӱстродетва перемсиного токи (həm. 
бә. M., 1977. 
ƏLİYEV Ümidvar Qənbər oğlu (8.10.8 
1953, İmişli r-nunun Cəfərli k.) — Azərb. 

iqtisadçısı, iqtisad üzrə e.d. (2009), prof, 
(2013), Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn-tunu 
(indiki Azərb. Dövlət İqtisad Un-ü) bi- 
tirmişdir (1977). Azərb, Xalq Təsərrüfatı İn- 
tunun siyasi iqtisad kafedrasında baş la- 

borant, müəllim, baş müəllim, dosent, ma- 
liyyə fakültəsində dekan müavini (2005) və 
dekan (2010-11) olmuş, hazırda nəzəri və 

praktiki iqtisadiyyat kafedrasının müdiri 

vəzifəsində çalışır. Tədqiqatları milli iqti- 
sadiyyatın formalaşması problemlərinə aid- 
dir. 75-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 1 

monoqrafiyanın müəllifidir. 
Əsəri: Keçid dövrünün milli iqtisadi problem- 

ləri, В., 2008. 
ƏLİYEV Vahab Səfər oğlu (20.6.1908, 
Bakı yaxınlığındakı Saray k. — 2.8.1993, 
Bakı) — Azərb. kimyaçısı, texnika e.d. 
(1961), prof. (1962), Azərb. SSR EA akad, 
(1968: m. üzvü 1962). SSRİ Dövlət mü- 

kafatı laureatı (1948), Azərb. SSR Dövlət 

mükafatı laureatı (1976, 1982), Azərb, SSR 
əməkdar elm və texnika xadimi (1964), 
İ.Qubkin ad. Moskva Neft İn-tunu bi- 
tirmişdir (1934). Bakı Krekinq Z-dunda 
texniki şöbəsinin rəisi (1938-40), baş mü- 
həndisi (1942-45), “Azəmeft” Z-dlar Bir- 
liyində baş mühəndis (1946-50), Azərb. 
Elmi Tədqiqat Neft Emalı İn-tunun direk- 

toru (1951-59), 
sonra: həmin in-t 
əsasında yaradıl- 
miş Neft-Kimya 
Prosesləri İn-tunun 
direktor müavini 
(1959-62), direk- 
törü: (1962-87), 
lirektorun məslə- 

hətçisi (1987-93) 
vəzifələrində işləmişdir. 1959 ildən ömrü- 
nün sonunadək neft emalının termiki və 
katalitik prosesləri laboratoriyasının müdiri 
olmuşdur, Tədqiqatları katalitik krekinq və 
termokontakı piroliz prosesləri üçün “qıy. 
nar lay”da yüksəkeffektivli texnoloyi üsul- 
ların işlənib hazırlanmasına, kiçikmole- 
kullu karbohidrogenlərin katalitik dehi- 
drogenləşməsinin öyrənilməsinə həsr edil- 
mişdir. 400-dən çox elmi əsərin, o cüm 
lədən 5 monoqrafiyanın müəllifidir. Lenin 
ordeni ilə təltif edilmişdir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti olmuşdur. 

Əsərləri: Иследованис в области aranı. 
тиҹесков M термоҝонтактиов псреработки та кс 
дого нефтиносо сдрн (H.B.Altmanla birlikdə). Ali 
Аз ССР, 1961: Каталитиҹескиб хрекинг в кили 
mex слос катализатора (N.M.İndükova, С.А.Х с 
fimova, M.A .Qonçarova, İ.İ.Sidorçukla birlikdə). All 

Ax ССР, 1962. 

ƏLİYEV Vahid Əli oğlu (4.19.4.1969, 
Bakı) = Azərb.-ın hərbi xadimi, gen.-1 
(2005). 1983-86 illərdə C.Naxçıvanski ad. 
Hərbi Liseydə təhsil almış, Leninqrad Ali 
Hərbi-Siyasi Mək- 
təbini və ADU- 
nun hüquq fakül- 
təsini bitirmişdir. 
Azərb, Resp. Pre- 
zidenti yanında 
Xüsusi İdarədə 
əməliyyat müvək- 
kili və şöbə rəisi 
(1991-96), Naxçı- 
yan MR Milli Təh- 
lükəsizlik nazirinin müavini (1996-97), 
Naxçıvan MR Milli Təhlükəsizlik naziri 
vəzifələrində (1997-2002), Azərb. Resp. 
Prezidentinin Müdafiə məsələləri üzrə kö: 
məkçisi (2002-12) işləmişdir. 2012-17 il 
lərdə Azərb, Resp. Prezident Administra 
siyası rəhbərinin müuvini işləmişdir 
ƏLİYEV Vaqif Cəfər oğlu (d.28.12.1945, 
Masallı r-nu) - Azərb. idmançısı. Voleybol 
üzrə Ümumittifaq dərəcəli hakim (1979), 
əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadi 
midir (2006). Azərb. Dövlət Bədən Tərbi- 
yəsi İn-tunu bitirmişdir (1970), 
ƏLİYEV Vaqif Əliheydər oğlu (19.9. 
1939, Bakı yaxınlığındakı Sabunçu qəs. 
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ƏLİYEV 

8.6.2001, Sumqayıt) — Azərb. gigiyenisti. 
Tibb e.d, (1983), prof: (1985). Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1964). 
1966 ildən həmin in-tun uşaq və yeniyet- 
mələr gigiyenası və əmək gigiyenası kafed- 
rasında assistent, baş müəllim, dosent, prof: 
(1985-92, 1998-2000) və müdir (1992-98) 

vəzifələrində işləmişdir. Azərb.-da ilk dəfə 
Ə. sitokimyəvi müayinələrin gigiyenaya 
geniş tətbiqi ilə məşğul olmuşdur. Tədqi- 
qatları, əsasən, istehsalat şəraitində toksik 
amillərlə tomasda olan yeniyetmə orqaniz- 
minin adaptasiya mexanizmlərində hücey- 
rənin müxtəlif ferment sistemlərinin öyrə- 
nilməsinə həsr olunmuşdur. Apardığı tədqi- 
qatlar əsasında Azərb. populyasiyası üçün 
uşaq və yeniyetmələrin yaşı və cinsə görə 
fiziki inkişaf normativlərini işləyib hazır- 
lamışdır. 100-dən çox elmi əsərin müəl- 

lifidir. 

иаселенин Азербаһджана. B., 1997, ән 
нм. ни нефти na vol 

јганизм. Б., 1998: Сопналынд-1жозоги 
исскис факт рмируҝинис хдоровыс дет. 
Манеронского полуострова. B. 1998. 
ƏLİYEV Vaqif Məmməd oğlu (d.20:6. 
1943, Nax, MR, Kəngərli r-nunun Qıvraq 

qəs,) - Azərb. idmançısı. Yunan-Roma 
güləşi üzrə SSRİ idman ustası (1972), 

Azərb, SSR əməkdar məşqçisi (1986), 
SSRİ əməkdar məşqçisi (1991), əməkdar 

bəd: biyəsi və idman xadimidir (2007), 

Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn-tunu bi- 

tirmişdir (1974). 
ƏLİYEV Vaqif Məşədi oğlu (d.16.12. 
1945, Yevlax) – Azərb. fiziki, fizika üzrə 
e.d. (2014), Azərb. Neft və Kimya İn-tunu 
bitirmişdir (1969). 1969-77 illərdə həmin 

in-tda, Azərb. SSR EA Riyaziyyat və 

Mexanika İn-tunda (1979-83), Təbii Eh- 
rin Kosmosdan Tədqiqi İn-tunda 
79 və 1988-94) müxtəlif vəzifələrdə 

çalışmış, 1983-88 illərdə Azərb. İnşaat 
Mühəndisləri İn-tunun elmi tədqiqat böl- 
məsində böyük elmi işçi işləmişdir. 1994 
ildən AMEA-mn Fizika İn-tunda аралса 
elmi işçidir. Tədqiqatlırı ifratkeçiricilərdə 
müxtəlif əvəzləmələr aparmaqla yeni ifrat- 
keçirici materialların alınması və onların 
fiziki, kimyəvi xassələrinin tədqiqinə aid- 
dir. 70-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Vaqif Məzahir oğlu (d.31.7 
1940, Bakı) – Azərb. aktyoru. Azərb, Resp. 
xalq artisti (2002), Azərb. Teatr İn-tunu 
bitirmişdir (1968, R.7əhmasibin sinfi- 
ni), 1968-2000 illərdə H.Ərəblinski ad. 
Sumqayıt Dövlət Dram Теаиптип aktyoru 
olmuşdur. Əsas rolları: xan (“Lənkəran xa- 
nının vəziri", M.F. Axundzadə), Məhərrəm 
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(“Müsibəti-Fəx- 
гәдди", N.Vəzi- 
rov), Əbdüləli bəy, 

Əbdül (“Se- 
“Almaz”, “Sol- 

gün: çiçəklər”, 
C.Cabbarlı), Рәг- 
viz ("Sən nə üçün 
yaşayırsan?”, İ.Qa- 
simov və H.Seyid- 
bəyli), Xasay kişi (“Qınamayın məni”, 
Şamo Arif), Dobçinski (“Müfəttiş”, N.Qo- 
qol), Yıldırım (“Uçurum”, H.Cavid) və b, 
2000 ildən Bakı Bələdiyyə Teatrında 
fəaliyyət göstərir. Əsas rolları: Məşədi 
Oruc ("Ölülər", С.Мәпипәдамигадә), Şa- 
man ("Dəli Domrul", A.Məmmədov), 
Şövqü ("“Dönüş", C.Cabbarlı), kəndli 

(“Nadir şah”, N.Nərimanov), Qazabaxan 

(“Tənha qadınlar”, Ə.Nesin), Qəzənfər 
("Oğul”, A.Babayev), Kar (”Da- mokl 
qılıncı”, N.Hikmət), Xaxam ("İblis”, 

H.Cavid) və b. 
ƏLİYEV Vasif İsmayıl oğlu (7.11.1929, 
Naxçıvan ş, — 25.1.1982, Bakı) — Azərb. 
geoloqu, geologiya-mineralogiya с.8. 
(1976), prof: (1977). Azərb. Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1952). Azərb. SSR EA Geo- 
logiya İn-tunda elmi və baş elmi işçi 
(1952-72), Azərb. Dövlət Un-tində dosent 
və prof: (1972-78), kafedra müdiri (1978) 
olmuşdur. Ə. filiz yataqlarının geologiyası, 
mincralogiyası və geokimyasına, metallo- 
ge , xüsusilə Çıraqdərəsi-Toğanalı 
filiz sahəsinin filizətrafı dəyişilmələrinə və 
kolçedan filizlərinin struktur-tekstur xüsu- 
siyyətlərinə, Kiçik Qafqazın (Azərb. his- 
səsi) kolçedan-filiz formasiyasına dair 
tədqiqatlar aparmış, habelə Kiçik Qaf- 
qazın kolçedan yataqlarının genezisini, 

Tutqun çayı (Kəlbəcər r-nu) hövzəsindəki 
qızıl yatağının əmələgəlmə şəraitini, mi- 
neralogiya və geokimyasını, Daşkəsən 
skarn-maqnetit yatağı filizlərinin tekstur- 

struktur xüsusiyyətlərini öyrənmişdir. 80- 
dən çox elmi əsərin, o cümlədən 2. mo- 
noqrafiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Околорудиыс гилротермалыно- 
атиҹесжис измерении в Һирагидзор-То- 

инском рудиом none. Б. 1965, Петрологин и. 
металлогенил магматиҹесҝих пород бассенна реҝи 
Тутгун. Б. 1967, 
ƏLİYEV Vasili Əhməd oğlu (15:1.1959, 
Qubadlı – 19.10.1992, Qubadlı r-nunun 
Topağac yüksəkliyi) - Azərb.-ın Milli 
Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 11.5.1993), 
Qubadlı RDİŞ əməkdaşı. 1989 ildə Qafan 
(Novruzlar k. yaxınlığında) və Qubad- 
h (Seytas, Novlu və Yuxarı Cibikli k.-ləri) 
bölgələrində öz dəstəsi ilə erməni qüv- 

olmuşdur. Qubadlı 
r-nunun Şəhidlər 

Xiyabanında dəfn 
edilmişdir. Qubad- 
İl r-n mədəniyyət 
evi və Diləli Müskənli kənd orta məktəbi 
Ə.-in adını daşıyır. 

ƏLİYEV Vəli Hüseyn oğlu (d.20.7.1936, 
Şəki r-nunun Daşbulaq k.) — Azərb, ar- 

xeoloqu, tarix e.d. (1984), prof. (1994), 
AMEA-nın müüzvü (2003), Azərb, Dövlət 
Un-tini bitirmişdir 

(1959). AMEA Ar- 

xeologiya və Et- 

noqrafiya İn-tunun. 
Tunc və Erkən Də- 
mir dövrü şöbəsi- 
nin müdiri (1990 
ildən), ADPU-nun 
ümumi tarix ka- 
fedrasının müdi- 
ridir (1997 ildən). 
Əsas tədqiqat sahəsi е.ә. 4-3-cü minillik- 
lərdə geniş yayılmış Kür-Araz mədəniy- 
yəti, е.ә. 2-1-ci minillikləri əhatə edən: 
qədim şəhər mədəniyyəti, Orta Tunc döv- 
rü Boyalı qablar mədəniyyəti, Son Tunc = 
Erkən Dəmir dövrü mədəniyyətləri, Cənubi 
Azərb.-ın Tunc dövrü mədəniyyətləri, qə- 

dim tayfa ittifaqlarının təkamülü, qayaüstü 
təsvirlər və s.-dir, Naxçıvan MR-in maddi 

mədəniyyət abidələrinin əsas tədqiqatçısı 
və Naxçıvan arxeoloyi ekspedisiyasının 
rəhbəridir. 200-dən çox elmi əsərin, bir ne- 
çə monoqrafiyanın müəllifdir. Elmi kadrla- 
rin hazırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Tarixin izləri ilə. В. 1975: Azər. 
baycan Tunc dövrünün boyalı qablar mədəniyyəti. В. 
1977: Кулытура әпохи средиеи бронзи Азербаһ- 
дҝәна, Б. 1998, Naxçıvanın Qədim qala şəhərləri, В.. 
2012, 
ƏLİYEV Vidadi Əli oğlu (4:20.10.1961, 
Bakı) — Azərb.-ın hərbi xadimi, gen.-m. 
(2005). Azərb, Dövlət Редадој İn-tunun 
riyaziyyat fakültəsini (1983), Belorusiya 
Hərbi Dairəsi tərkibində zabit hazırlı- 
ğü kürsünü (1985), Bakı Ali Hərbi Dəniz- 
çilik Məktəbinin hərbi hüquqşünaslıq fa- 
kültəsini (1999), Silahlı Qüvvələrin Hərbi 
Akademiyasının Strateyi Tədqiqatlar və 
Dövlət Müdafiəsini İdarəetmə Akademik 
kursunu (2005) bitirmişdir. Müdafiə Səna- 
yesinin “İskra” z-dunda mühəndis, "Coğ- 
rafi Fiziki Cihazqayırma” Birliyində mü- 
həndis-quraşdırıcı vəzifələrində (1985-92) 

komandirinin tər- 
biyə işləri üzrə müavini vəzifələrində xid- 
mət etmişdir (1992-2004). 2004 ildən Da- 
xili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlar ko- 
mandanının müavini, Şəxsi heyət üzrə İda- 
rənin rəisidir. 

ƏLİYEV Vidadi Yusif oğlu (31.10.1939, 
2 Xankəndi 2010, Bakı) - Azərb, 

fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1985), prof, 
(1987), Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(1962). 1962-69 illərdə SSRİ EA A.F.İof- 
fe ad. Elmi Tədqiqat Yarımkeçiricilər İn- 
tunda, 1969 ildən Azərb, İnşaat Mühən- 
disləri İn-tunda (indiki AMİU) işləmiş, 
1992-96 illərdə Türkiyənin Qaradəniz 

Un-tində fizika fakültəsinin ргог- 
zifəsində çalışmış, 1996 ildən AMİU-nun 
yüksəktemperatırlu ifratkeçiricilər elmi 

tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri olmuş- 
dur, Tədqiqatları üzvi yarımkeçiricilər 
fizikası, ifrat-keçiricilik fizikası sahəsinə 
aiddir. 200-dən çox elmi əsərin müəlli- 
fidir. 

ƏLİYEV Vilayət Hüseyn oğlu (4:23:8, 
1938, Şəki r.-nunun Daşbulaq k.) — Azərb. 

filoloqu, türkoloq, dilçi alim, filologiya e.d. 
(1990), prof: (1992). Azərb. Resp. əmək- 
dar müəllimi (2006). Şəki Pedaqoyi Tex- 
nikumunu (1955) və Azərb. Dövlət Pe- 

daqoii İn-tunu (indiki Azərb, Dövlət Pe- 
daqofi Un-ti: 1962) bitirmişdir. Müəllim 
(1955-62), Azərb. SSR EA-nın Dilçilik İn- 
tunda elmi işçi (1962-67), Azərb. Pedaqoyi 
Dillər İn-tunda (1967-70) və Naxçıvan 
Dövlət Pedoqoyi İn-tunda (1972-77) müəl- 
lim-dosent, Azərb. Dövlət Pedaqofi İn- 
tunda dosent (1977-1992), Müasir Azər- 

baycan dili kafedrasının prof.-u (1992) 
işləmiş, 1997 ildən un-tin elmi işlər üzrə 

prorektorudur. Tədqiqatları türk dillərinin 
müqayisəli tədqiqinə həsr edilmişdir. 300- 
dən çox elmi əsərin, bir neçə dərsliyin 
müəllifidir. 
ƏLİYEV Vüqar Əmir oğlu (4.28.8.1955, 
Gürc, SSR, Qardabani r-nunun Soğanaq 

Ҝ.) – Azərb, fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. 
(1998). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
(1976). 1980 ildən Azərb. SSR EA Fizika 
İn-tunda fəaliyyətə başlamış, 2003 ildən in- 
tun aparıcı elmi işçisidir. Elmi işləri ya- 
nmkeçiricilərdə və bərk cisimlərdə elek- 

trik, optik və fotoelektrik hadisələrinin 
fədqiqinə aiddir. 100-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. 2007 ildə Azərbaycan, Gür- 
cüstan və Rusiya alimlərindən ibarət bey- 
nəlxalq elmi qrunun (A.Paşayev, V.Əliyev, 
О.ФауагајуЫ, M.Yenukaşvili və V.Zlo- 
manov) tərkibində “Eyni vaxtda Fermi 
səviyyəsinin stabilləşdirilməsi və elastik 
xassələrin modifikasiyası ilə A“ Bö tipli 
darzonalı yarımkeçiriçilərin diclektrik ha- 
İlna keçməsi arasında qanunauyğun əlaqə” 
adlı kəşfinə görə ona 340 saylı Kəşf Dip- 
lomu verilmiş və R.L,Kapitsa ad. Qızıl 
medalla təltif olunmuşdur. 
ƏLİYEV Yadigar Vəli oğlu (4.22.4.1969, 
Gəncə) — Azərb. dilçisi, filologiya üzrə 
ed. (2013). Bakı Dövlət Un-tini bitir- 
mişdir (1993). Gəncə Dövlət Un-tində 
filologiya fakültəsinin dekanı (2011-13), 
un-tin rektoru (2013) vəzifələrində çalış- 
mişdir, 2013 ildən həmin un-tin Azərb. 
dili kafedrasında prof. əvəzidir. Tədqi- 
qatları qədim və orta əsrlər ümumtürk 
yazılı abidələrinin dilinə həsr olunmuşdur. 
100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 4 
monoqrafiya və 2 dərsliyin müəllifidir, 

Əsərləri: Qədim türk (runik) yazılı abidələ- 

rindən orta əsrlər türk yazılı abidələrinə keçid: ədəbi 

dil normalarının inkişafı. В.. 2004: Qədim türk əlif. 

Һам: tarixi, mətşəyi, təşəkkülü. B., 2008. 

ƏLİYEV Yaşar Ədilxun oğlu (d.8.9.1960, 
Bakı) = Azərb.-ın hərbi xadimi, polis gen.- 
m--u (2002). 1981 ildə Leninqradda DİN- 
in Ali Siyasi Məktəbini bitirmişdir. SSRİ. 
DİN-in daxili qo- 
şünlarinda: xidmət 
etmiş, Tbilisidə 
yerləşən 69-cu di- 
viziyada rota, ba- 
talyon komandi- 

rinin siyasi işlər 

üzrə müavini ol- 
muşdur (1981-39). 
Bakı ş. daxili işlər 
orqanlarının müx- 
təlif məsul vəzifələrində (Daxili İşlər İda- 
rəsinin Post-Patrul Xidməti Alayının Xü- 
susi Təyinatlı rotasının komandir müavini, 
Alay Komandirinin müuvini, Binəqədi R-n 
Polis İdarəsinin xidmət üzrə rəis müavini) 
xidmət etmişdir (1989–92), Bakı ş. Baş 
Polis İdarəsinin xidmət üzrə rəis müavini 
olmuşdur (1992-2011), 2011 ildən Azərb. 
Resp. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə 
İdarəsinin rəisidir. 
ƏLİYEV Yavər Yaqub oğlu (27.6.1956, 
Bakı – 29.2.1992, Bakı) – Azərb--ın Milli 
Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 14:9.1992). 
Kremençuq Aviasiya Məktəbini və Kiyev 
Aviasiya İn-tunu bitirmişdir (1989). 1977 

ildə Zabrat Haya 
Limanında Avia- 
siya Müəssisəsində 
— əvvəl М1-4, Mİ- 
2 helikopterlərinə 
pilot, sonra Mİ-8 
helikopterinə 2-ci 
pilot, daha sonra 
komandir təyin 
edilmişdi. Milli or- 
dü yarananda kapitan rütbəsi ilə əlahiddə 
helikopter eskadrilyasının komandiri təyin 
olunmuş, “Ən yaxşı təyyarəçi" fəxri adına 
layiq görülmüşdü. Ə.--in başçılıq etdiyi he- 
likopter dəstəsi Ağdam-Yuxarı Qarabağ 
hava körpüsünün yaranmasında və fasiləsiz 
işləməsində xidmət göstərmiş, on minlərlə 
dinc əhalinin təhlükəsiz yerə çıxarılmasını 
təmin etmişdir. MDB hərbi hissələrindən 

respublikamıza bir neçə Mİ-24 döyüş he 
likopterin göndərilməsində fəallıq gös 
tərmiş Ə, bu helikopterlərlə bir neçə dəfə 
Qarabağa uçuşlar etmiş, düşmən mövqclə: 

rinə ağır zərbələr endirmişdi. Ekipa) yol 
daşları S.Senyuşkin və Z.Yusifov ilə təlim 
uçuşu zamanı faciəli surətdə həlak olmi 
dür, Bakıda, Şəhidlər Xiyabanında dəfn 
edilmişdir. Bakı və Qobustanda adına mək 
təb yar, 
ƏLİYEV Yəhya Dadaş oğlu (1901, İran 
Əhər ş, — 15:4.1958, Gəncə ş.) – Sosialis 
Əməyi Qəhrəmanı (1948). 1925-58 illərdə 
Kirovabadda (indiki Gəncə) Nizami ud 
s-zda fəhlə işləmişdir. 1947 ildə üzümçülük 
sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir 
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və mi 
dallarla təltif olunmuşdur. 
ƏLİYEV Yunis Əsgər oğlu (9.10.1958 
Goranboy r-nunun Qızılhacılı k, = 5.5 
1992, Tərtər r-nunun Talış Ҝ.) – Azərb.-in 

Milli Qəhrəmanı 
(ölümündən son- 
ra, 7:6.1992). Milli 

orduya könüllü 
getmişdir (1992), 
Goran- boy 
özünümüda: 
talyonunun avto- 
matçısi idi, Talış Ҝ. 

uğrunda gedən dö- 
yüşdə qəhrəman- 
çasına həlak olmuşdur. Qızılhacılı k.-i 

edilmişdir. Adına uşaq bağı 
büstü qoyulmuşdur, 
ƏLİYEV Yusif Əliyusif oğlu (2.12.1969. 

Bakı: yaxınlığındakı Qobustan qəs. 
14.9.1991, Göranboy r-nunun Buzluq К.) 
Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı (ölümündən 

sonra, 6.6.1992). 1988-90 illərdə orduda 
xidmət etmiş, tərxis olunaraq Bakıya 

” 
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ƏLİYEV 

qayıtmış, polis ça- 
vuşu vəzifəsinə 
təyin edilmişdir. 
Göranboy r-nunun 
Buzluq, Erkəc, 
Mənəşli k--ləri 

yüşlərdə fəallıq 
göstərmiş, Buzluq 
k. uğrunda gedən 
döyüşdə həlak olmuşdur. Ağsu r-nunun 
Rəhimli k.-ndə dəfn edilmişdir. Qobustan 
qəs.-ndə adına məktəb var. 
ƏLİYEV Zakir Məmməd oğl 
1944, indiki Goranboy r-nu, Dəliməm- 
mədli ş.) - Azərb. tibb alimi, nevro- 
patoloq. Tibb e.d. (1987), prof. (1989), 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (indiki Azərb. 
Tibb Un-tini) bitirmişdir (1966). 1972 
ildən Azərb. Tibb Un-tinin pediatriya 
fakültəsinin sinir xəstəlikləri Kursunda 
assistent, 1977-89 illərdə II nevrologiya 
və tibbi genetika kafedrasında dosent, 
1989-92 illərdə prof., 1992-2011 illərədə 

uşaq nevrologiyası kafedrasında müdir 
işləmişdir, 2012 ildən nevrologiya və tibbi 
şenetika kafedrasının prof.-dür, Tədqi- 

lari, əsasən, uşaqlarda şinir sisteminin 
perinatal zədələnmələrinin dinamikası və 

icəsinə, neyroplastikliyin klinik va- 
alarına həsr edilmişdir. 85 elmi əsə- 

in müəllifidir 

)səri: Гипоксин мозга (T.Qədirya, Ә.Мизак 
va, F.Axundova ilə birgə). Б. 1986 

ƏLİYEV Zamiq Balarza (d.25.5 
950, Bakı) — Azərb. musiqiçisi, tarzən. 

Azərb. Resp. xalq artisti (2007). Azərb. 
Dövlət İncəsənət İn-tunu (1972, H.Məm- 
mədovun sinfini) 
bitirmişdir. 1969. 
97 illərdə “Dan ul, 

1970-80), Z.Xan: 
laroyanın rəhbərlik 
etdiyi (1979-91 
konsertmeyster və 

musiqi rəhbəri) 
ümental ап- 

sambllarda, Z.Adigözəlov ad. müğam üç- 
lüyündə (Azərb. Dövlət Filarmoniyası, 
1992-96) fəaliyyət göstərmişdir. “Şərq 
bülbülü” muğam üçlüyünün tərkibində 
1997 ildə Səmərqənddə keçirilən “Şərq 
təranələri” beynəlxalq müsabiqə-festiya- 
inda "Qran-pri" mükafatına layiq görül- 
müşdür. 1997 ildən Azərb. Dövlət Mədə- 

niyyət və İncəsənət Un-tində pedaqoli fəa- 
liyyət göstərir (2013 ildən prof.), Bir çox 
mahnıların müəllifidir (“İlham alıram”, 
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“Azərbaycan”, "Ümid nəğməsi”, “Yar bu 
gexə”, “Allah səni pənahında saxlasın" 
узв). Ə, Azərb.-ın bir çox görkəmli 
nəndəsini tarda müşayiət etmiş, xarici öl- 
kələrdə qastrolda olmuşdur. 
ƏLİYEV Zəfər Nadir oğlu (d.20.1.1972, 
Naxçıvan ş.) – Azərb, tibb alimi, psixiatr. 
Tibb üzrə e.d, (2009). Azərb. Tibb Ün-tini 
bitirmişdir (1995), Bakı ş. 2 saylı kliniki 
psixiatriya xəstəxanasında (1995-2002), 
Resp. Narkoloyi dispanserində (2002-08) 
psixiatr işləmişdir, 2008 ildən Azərb Tibb. 
Un-tinin psixiatriya kafedrasında işləyir. 
Tədqiqatları, əsasən, alkoqol psixozlarının 
öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 92 elmi 
əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEV Ziyatxan Seyfəddin oğlu (d.8.3. 
1965, Güre. Resp., Qardabani r-nunun 
Qaracalar k.) - riyaziyyat üzrə e.d. (2013), 
Azərb. Dövlət Un-tini (indiki BDU) 
bitirmişdir. (1986). Əmək fəaliyyətinə 
Kosmik Tədqiqatlar Elm İB-ndə başla- 
mış (1986-88), 1990-2013 illərdə BDU- 
nun riyazi analiz kafedrasında assistent, 
baş müəllim, dosent, 2014 ildən prof., ey- 
ni zamanda AMEA-nın Riyaziyyat və 
Mexanika İn-tunda baş elmi işçi: vəzi- 

изиг, Elmi fəaliyyəti xətti: və 
qeyri-xətti operatorlar nəzəri, 
spektral məsələlərinin tədqiqinə hə 
muşdur. 80-dən çox elmi əsərin müəl- 
lifidir 
ƏLİYEVA Adcoş İbrahim qızı (d.25.3 
1922, Em. SSR, Sərdarabad r-nunun Kə- 
rimarx Ҝ.) — Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
(1950). 1947-73 
illərdə Sərdarabad 
r-nundakı Sove- 
takan k-zünda və 
Naxçıvan MSSR-in. 
Nax-çıvan: r-nun- 
dakı: Y.Cabbarov 
ad. k-zda, 1973 il- 
dən Babək r-nun- 
dakı təravəzçilik- 
südçülük s-zunda 
manqabaşçısı işləmişdir. 1949 ildə pam- 
bıqçılıq sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə 
etmişdir. 
ƏLİYEVA Almaz Cəlal qızı (1916, Sa- 
mux r-nunun Əhmədbəyli k. — 1974, ora- 
da) – Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1947). 
Pambıqçılıq təsərrüfatında işləmişdir. Le- 
nin ordeni ilə təltif edilmişdir. 
ƏLİYEVA Böyükxanım Abdulla qızı 
(18.6.1923, Bakı yaxınlığındakı Əmircan 
Ҝ. – 1997, orada) — Azərb. terapevti, 
Azərb. SSR əməkdar həkimi (1960), So- 
sialist Əməyi Qəhrəmanı (1978), Azərb. 
Döv-lət Tibb İn-tunu bitirmişdir (1944). 

Astara r-nunun Әг- 
çivan k.-ndə am- 

bulatoriyada hə- 
kim (1944-50), sa- 
hə xəstəxanasında 
baş həkim (1950 
ildən) işləmişdir. 
Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordeni ilə Х 
təltif edilmişdir. 2 
ƏLİYEVA Böyükxanım Həsənbala qı 
(4.28.9.1945, Xaçmaz) — Azərb. aktrisası, 
Azərb. Resp. xalq artisti (2000). Azər- 
baycan Dövlət İncəsənət İn-tunun kino və 
dram aktyorluğu 
fakültəsini bitir- 

mişdir (1973), Hə- 
min ildən Lənkə- 
ran Dövlət Dram 
Teatrının aktrisa- 
sıdır. Ə, bu teatrın 

səhnəsində bir sıra 
yaddaqalan səhnə 
obrazları yaratmış- 

dir: Gemiona (“Qış 
nağılı”, U.Şekspir), Amaliya (“Qa- çaqlar”, 
F.Şiller), Gültəkin (“Aydın”, C.Cabbarlı), 
Sədayə ("Sən yanmasan”, N.Xəzri), Mə- 
hinbanu ("Fərhad və Şirin”, S.Vurğun), 
Sona ("Dağılan tifaq”, Ə.Haqverdiyev), 
Təhminə (“Təhminə və Zaur”, Anar), Nihal 

(“Yağışdan sonra”, B.Vahabzadə), Sənəm 
xala ("Yaxşı adam”, M.İbrahimov), Aniel, 
Aynur (“Məhv olmuş gündəliklər”, “Büllur 

Əfəndiyev), komissar (“Nikbin 
Vs.Vişnevski), Ambra ("Dəmir si- 

nir”, A.Nikolay) və b. 
ƏLİYEVA Dilarə Ələkbər qızı (14.12, 

1929, Tiflis — 20.4.1991, Bakı) — Azərb, 
ədəbiyyatşünası, tərcüməçi. Filologiya e.d 
(1985). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşü- 
naslıq fakültəsini bitirmişdir (1950). Azərb. 
SSR EA Nizami ad. Dil və Ədəbiyyat İn- 
tunda kiçik elmi işçi (1957-59), Nizami 
ad. Ədəbiyyat Muzeyində baş elmi işçi, 
“Qədim və orta əsrlər ədəbiyyatı” şöbə- 
sinin müdiri (1959-72), 1972-86 illərdə 

Azərb. SSR ЕА Nizami ad. Ədəbiyyat İn- 
tunda böyük elmi işçi, 1986 ildən həmin 

in-tda ədəbi əlaqələr şöbəsinin aparıcı 

elmi işçisi olmuşdur, Əsas tədqiqatları 

Azərb. və gürcü ədəbi əlaqələrinə aiddir. 
Azərbaycan-Gürcüstan mədəni əlaqələ- 
"rinin inkişafında xidməti vardır. Azərb. 

55К АН Sovetinin (11-ci çağırış) deputatı 
olmuşdur. Adına Bakı ş.-ndə küçə var, 

Avtomobil qəzasında faciəli şəkildə həlak 
olmuşdur. 

Əsərləri: Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri: 
tarixindən. В. 1958: Ürək bir, dilək bir. B., 1981. 

ƏLİYEVA 

ƏLİYEVA Dinarə Fuad qızı (4. 17.12. dir, eyni zamanda mərdliyi və vətənə sədaqəti, milli kolorit ili kol 1980, Bakı) = Azərb. opera müğənnisi ARDNŞ-in “Neft- ә 
qazelmitədqiqat- 
Tayihə" İn-tunda 

(soprano). Azərb, Resp. xalq artisti 
(2018). Bakı Musiqi Akademiyasını bi- 

tirmişdir (2004), 
Səhnə fəaliyyəti- 
nə Azərb, Dövlət 
Opera хә Balet 
Teatrında başla- 

miş, 2002-05 il- 
lərdə oranın: so- 

listi olmuşdur. 
Partiyalırı: Leo- 
nora (“Truba- 
dur", Verdi), Mi- 
mi (“Bohema”, C.Puççini), Violetta 
("Traviata”, Verdi), Nedda (“Мәгһә- 
kəçilər”, R.Leonkavallo), Marfa (“Çar 
gəlini”, N.A.Rimski-Korsakov), Tat- 
yana ("Yevgeni Onegin”, P.İ.Çaykovski) 
yə s, Vokalçıların Bülbül ad. 3-cü Bey- 

nəlxalq müsabiqəsində (2005, Bakı) 
üçüncü, opera müğənnilərinin M.Kallas 
ad, Beynəlxalq müsabiqəsində (2007, 
Yunanıstan) ikinci, P.Dominqonun 
“Operaliya” Beynəlxalq müsabiqəsində 
(2010, Milan) üçüncü mü-kafata layiq 
görülmüşdür. 2009 ildən Böyük teatrın 
(Moskva) solistidir: burada debütü Puç- 
çininin “Turandot” operasında Lyunun 
partiyası ilə olmuşdur. 

Müğənninin repertuarında rus və 
Qərbi Avropa bəstəkarlarının kamera 
əsərləri də geniş yer tutur (R.Şuman, 

F.Şubert, İ.Brams, P.Çaykovski, S.Rax- 
maninov və s.). Avropanın müxtəlif öl- 
kələrində və ABŞ-da müvəfləqiyyətlə 
çıxış etmişdir. 
ƏLİYEVA Elida Böyükağa qızı (2.10. 
1946, Bakı — 11.6.2002, Bakı) — Azərb. 

tibb alimi, mama-ginekoloq. Tibb e.d 
(1992). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitir- 
mişdir (1970). Ə.Əliyev ad. Azərb. Hə- 
kimləri Təkmilləşdirmə İn-tunun mama 
və ginekologiya kafedrasında işləmişdir 
(1981-2002), Tədqiqatları yumurtalıqların 
polikistoz sindromunun diaqnostikası və 
operativ müalicəsi probleminin həllinə 
həsr: edilmişdir. 80-dən çox elmi əsərin 

müəllifidir. 
ƏLİYEVA Elmira Hacımurad qızı (d.12. 
9.1960, Bakı) — Azərb. geoloqu, geologiya- 
mineralogiya e.d. (2005), AMEA-nın m. 

üzvü (2014). Azərb. Resp. Dövlət mükafatı 
Лаигеаи (2010), Azərb. Dövlət Un-tini 
bitirmiş (1982), həmin un-tdə mühəndis 
(1989-91), 1991 ildən AMEA-nın Geo- 
logiya və Geofizika İn-tunda kiçik elmi 

elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi 
işçi işləmişdir. 2005 ildən şöbə rəhbəri- 

laboratoriya mü- 
diridir (2007 il- 

dən). Tədqiqatları 
Orta və Cənubi 
Xəzər hövzələrinin 
qı-ində Mezozoy- 
Kaynozoy çöküntülərinin toplanma şə- 

raitinin dəqiq öyrənilməsi, neftli ana və 
kollektor süxurların toplanmasının fasial 
nəzarəti və dövriliyin müəyyən olunması: 

Cənubi Xəzər hövzəsinin mərkəzi hissə- 
sində dərin gömülmüş iri karbohidrogen 
rezervuarlarının mövcudluğu ehtimalının 
əsaslandırılması: məhsuldar qat  çökün- 

tülərinin toplanma şəraitinin dəqiq öyrə- 
nilməsi və Cənubi Xəzər hövzəsinin Plio- 
sen ərzində dəqiq paleocoğrafik rayonlaş- 
dirilması və kollektorların keyfiyyətinin 
dərəcələrə bölünməsi: palçıq vulkanlarının 
tullantılarına görə Cənubi Xəzər hövzəsi q. 
yamacının Eosen-Miosen çöküntülərinin 
paleocoğrafiyası üzrədir. 165 elmi əsərin 
müəllifidir. 
ƏLİYEVA Elmira Mikayıl qızı (4.26.10. 
1958, Bakı) = Azərb. mama-ginekoloqu, 

Tibb e.d. (1998), prof, (1999), Azərb. Resp. 

əməkdar həkimi (2010). Azərb. Dövlət 

Tibb İn-tunu (indiki Azərb. Tibb Un-ti) 
bitirmişdir (1982). 1989 ildən Azərb. Tibb 

Un-tinin 3-cü mamalıq-ginekologiya ka- 
fedrasında (2002 ildən müdir) işləyir. Təd- 

qiqatları, əsasən, postmenopauzal osteopo- 

rozun, histasion şəkərli diabetin, Azərb.- 
da uşaq ginekologiyasının əsasları və 
sonsuzluq problemlərinin öyrənilməsinə 
həsr edilmişdir. 300-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanmasın- 
da xidməti var. 

Əsəri: Postmenopauzal osteoporoz (Ş.Ş.Əsə- 
dova ilə birlikdə)... 2007. 
ƏLİYEVA Fazu Həmzətovna (5.12.1932, 
Dağ. MSSR, Xunzax r-nunun Geniçutl k.) 
“avar şairi. Dağ. MSSR Xalq şairi (1969) 
1961 ildə Qorki ad. Ədəbiyyat İn-tunu 
(Moskva) bitirmişdir. “Mavi yol"(1959), 

“Daş üstündə naxış” (1966), “On səkkizinci 

bahar” (1968), “Yaşayan əfsanələr” (1970), 

“Borc sevinc” (1975), “Dağlar qanunu” 
(1977 vəs. şeir kitabları, "Bir ovuc tomağı 
külək sovurmaz” (1967), “Hər çəmənə şeh 

düşür” (1974), “Albalı dolu zənbil” (1975), 
“Səkkizinci bazar ertəsi” (1978) və s. ro- 
manları var, Müəllifin “Əbədi məşəl” 
(2003), “Qartallar dağdan enir” (2007), 
“Xeyirxahlığın qiyməti" (2012) əsərlərində 
dağlıların insanpərvərliyi, mənəvi əzəməti, 

ləri başqa xalqların dillərinə, o cümlədən 
Azərb, dilinə tərcümə edilmişdir. Ə, Da- 
ğıstan Sülhü Müdafiə Komitəsinin sədri 
olmuşdur. 
ƏLİYEVA Fərəh Şirməmməd qızı (d. 7:9. 
1961, Bakı) — Azərb. sənətşünası, sənət- 
şünaslıq doktoru (2008), prof. (2005), 
Azərb, Resp.-nın əməkdar incəsənət xadi- 
mi (2017). Azərb. 
Dövlət Konserva- 
toriyasını (indiki 
Bakı Musiqi Aka- 
demiyası) bitirmiş- 

dir (1984), 1984 

ildən orada musiqi 
tarixi kafedrasında: 
müəllim, elmi ka- 
tib (1994-2006), 

2006-14 illərdə 
Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nu 
zirliyində sektor və şöbə müdiri, 2014-18 
illərdə Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İn 
сәвәпә Un-tinin rektoru olmuşdur. 2018 

ildən Azərb. Resp. Prezidenti Administrasi 
yasının humanitar siyasət məsələləri s: 
bəsinin müdiridir. Əsas tədqiqatları Azərb 
musiqisinin inkişaf tarixinə, müasir prob 
lemlərinə həsr edilmişdir. “Azərbaycar 
musiqisində üslub axtarışları” (1996), “ХХ 

əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tu: 
xinin qaynaqları” (3 cilddə, 2005-2006), 

“XX əsr: Azərbaycun musiqisi: tarix 
zamanla üz-üzə” (2007), “XX əsrin II ya 

nsında Azərbaycan musiqisinin yeni ink 
şaf yolları” (2012), “Üzeyir Hacıbəyli 
şəxsiyyət və cəmiyyət” (2014) monoqra 
fiyalarının, 2 dərsliyin, 200-ə yaxın elmi 
elmi-publisistik məqalənin müəllifidir 
Ü.Hacıbəylinin 110 illiyinə həsr olunmu 

müsiqişünasların 1 Respublika müsabiq”: 
sinin laureatıdır (1994), 
ƏLİYEVA Firuzə Allahverən qızı (4.24 
2.1912, Zəngilan г-пипип Zəməli Ҝ.) – So: 

sialist Əməyi Qəh- 
rəmanı (1948), “Ba- 

ki fəhləsi” k-zunda: 

kolxozçu, manqa- 
başçısı, briqadir 
(1930-56) işlə- 

mişdir. 1947 ildə 
pambıqçılıq sahə- 
sində yüksək nai- 
liyyətlər: əldə: et- 
mişdir. 
ƏLİYEVA Gülarə Əziz qızı (17.11.1933. 

Bakı – 27.7.1991, Bakı) — Azərb, müsiqiçi 

si, pianoçu. Azərb. SSR əməkdar incəsənət 
xadimi (1977). Ə.Əliyevin qızıdır. Azərb 
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ƏLİYEVA 

Dövlət Konserva- 

toriyasını bitirmiş- 
dir (1955), S.Rüs- 
təmov ad, xalq 

çalğı alətləri or- 
kestrində, eləcə 
də Ə.Dadaşov ad: 

xalq çalğı alətləri 
Ansamblında ça- 
lişmişdir. Ә. 1968, 
ildən özünün təşkil etdiyi “Dan ulduzu” 
instrumental ansamblının rəhbəri idi, Ey- 
aiadlı muğamlar əsasında işlənmiş “Şüş- 
tər" rapsodiyasının, "Hümayun" sültasının, 
"Bayatı-Kürd”, “Şur” fantaziyalarının 
müəllifidir, ansambl üçün bir sıra xalq 
mahnısıni aranyiman etmişdir. Ansamblı 
ilə bir çox xarici ölkədə qastrol səfərində 
olmuşdur. Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tun- 
da pedaqoyi fəaliyyət göstərmişdir (1966- 
88 illərdə musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının 
müdiri), "Dan ulduzu” ansamblına Ə.-nın 

adı verilmişdir (1991). 

ƏLİYEVA Hədiqə Əşrəf qızı (1.7.1911, 
Ağdam r-nunun Zəngişalı k, = 1970, hə- 

min k.-də) - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
(1949), Orconikidze ad. k-zda kolxozçu, 

manqabaşçısı (1930-70) işləmişdir. 1948 
ildə yonca toxumçuluğu sahəsində yüksək 
nailiyyətlər əldə etmişdir. 
ƏLİYEVA İfrat Səlim qızı (d.9.11.1938, 
Baki) – Azərb. ədəbiyyatşünası, filologi- 
ya e.d. (1988), prof: (1989). Azərb. Resp.- 

nın əməkdar müəllimi (2009). Azərb 

Dövlət Un-tini bitirmişdir (1961). 1962 

ildən həmin ил-дә işləyir. Filologiya 
fakültəsində dekan müavini (1979-93), 

dekan əvəzi (1993-95), qiyabi və axşam 
təhsili üzrə prorektor olmuşdur (1994-99) 
1999 ildən Azərb. ədəbiyyatı kafedrasının 
ргоГ-диг. 100-dən çox elmi əsərin, о 
cümlədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
var. 
ƏLİYEVA İradə Nurəddin qızı (d.23.10 
1959, Gəncə ş.) - Azərb, biofiziki. Bio- 
logiya e.d. (2000), prof. (2007). Azərb, 
Dövlət Un-tini (indiki Bakı Dövlət Un-ti) 
bitirmişdir (1981), 1981-83 illərdə Azərb. 
SSR EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 
İn-tunda, 1980-98 illərdə Bakı Dövlət Un- 
tində müxtəlif vəzifələrdə 
11 illərdə elmi tədqiqat hissəsinin rəisi, 
2011 ildən tədrisin təşkili və təlim texno- 
logiyaları üzrə prorektordur. Tədqiqatları 
biol. fəal molekulların - zülal, peptid hor- 
monların, antibiotiklərin və neyropeptid- 
lərin quruluş-funksiya əlaqələrinin təd- 
qiqinə həsr olunmuşdur. Xərçəng xəstə- 
liyinin müalicəsində istifadə olunan dər- 
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man preparatlarının daşınma xüsusiyyət-: 
lərini tədqiq etmiş və peptid təbiətli mo- 
lekulun dəmir oksidilə əmələ gətirdiyi mo- 
Tekulyar kompleksin fəza quruluşunun. 

nəzəri modelini təklif etmişdir. 270-dən: 
çox elmi əsərin, 1 monoqrafiyanın, 2 dərs 
vəsaiti və 1 patentin müəllifidir. Elmi kadr- 
ların hazırlanmasında xidməti var. 

Əsəri: Железо в бидлогиҹеских системах 
(D.Əliyeva və İ.S.Qurbanovla birgə). Б. 2007. 
ƏLİYEVA Јајә Fazil qızı (d.5.10.1966, 
Bakı) — Azərb. ədəbiyyatşünası, Filologiya 
e.d. (2007), prof: (2014), Azərb. Dövlət 
Un-tinin (indiki BDU) filologiya (1988) və 
hüquq (1998) fakültələrini bitirmişdir. 
SSRİ Mədəniyyət Fondunun Azərb. şöbə- 
sində müfəttiş (1988-92), Türkiyə səfirli- 

yində tərcüməçi (1992-2005) işləmişdir. 
BDU-nun şərqşünaslıq fakültəsində müəl- 
lim, dosent, prof. əvəzi vəzifələrində ça- 
lişmiş, 2014 ildən həmin fakültənin prof:- 

dur, Tədqiqatları, əsasən, füzulişünaslığı, 
çağdaş türk poeziyasının öyrənilməsinə 
həsr olunmuşdur. 60-dan çox elmi əsərin, 4 

kitabın və 1 dərs vəssitinin müəllifidir. 
Azərb. Resp. Milli Məclisinin (3, 4, 5-ci ça- 
ğış) deputatıdır. Elmi kadrların hazırlan- 
masında xidməti var, 

Əsərləri: Çağdaş türk şeirinin poetikası, В.. 
В. 2010. Çağdaş türk 

şeirində lirik qəhrəman. В. 2012 
ƏLİYEVA Kamilə Əli Ağa qızı (d.8. 
6.1967, Bakı) — Azərb. genetiki. Biologiya 
e.d. (2004), prof. (2009). Azərb. Dövlət 

Un-tini (indiki Bakı Dövlət Un-ti) bitir- 
mişdir (1989). 1984-99 illərdə BDU-da 

genetika və darvinizm kafedrasında müx- 
təlif vəzifələrdə çalışmışdır. 2007 ildən 
həmin kafedranın prof.-udur. Tədqiqatları 
insan genetikası, tibbi genetika, irsi xəs- 
təliklər, talassemiya sahələrinə, Azərb.-nın 
bəzi r-nlarının kənd əhalisinin populyasion 
və genetik-demoqrafik tədqiqinə həsr edil- 
mişdir. 100 elmi əsərin, o cümlədən 1 mo- 

noqrafiya, 3 dərslik, “Genetika və təkamül 

təlimi ensiklopedik lüğəti”nin müəllifidir. 

Azərb. Resp, Milli Məclisinin (4-5-ci ça- 

фал) deputatıdır. Elmi kadrların hazırlan- 
masında xidməti var, 

2006: Dünyanın tanıdığı Füzuli 

Əsəri: Попудикик о-генетиҹескис иссле- 
лованил населеник Азербај ura, Б.. 2001 

ƏLİYEVA Kamilə Ramiz qızı (4.7.4, 
1970, Bakı) – Azərb. psixoloqu, psixolo- 
giya üzrə e.d. (2009), prof. (2010). Akad. 
RƏ. Mehdiyevin qızı. Bakı Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1992). Həmin ildən Azərb. EA- 
nın Zoologiya İn-tunda baş elmi işçi kimi 
fəaliyyətə başlamış, BDU-nun psixologiya 
kafedrasında müxtəlif vəzifələrdə çalış- 
mışdır. 2010 ildən həmin un-tin sosial və 

Tədq 
sinə aiddir. yaxın. i 
monoqrafiyanın müəllifidir. Be, 
seminar, simpozium və konfras 
etmişdir. | 

Əsərləri: Şəxsiyyətin yaradıcılıq 
yası, В. 2005: Yaradıcı şəxsiyyətin: 
bəzi psixololi nroblemləri. В. 2007. 
ƏLİYEVA Kübra Muxtar qızı (4.4: 
Ağdam) – Azərb. sənətşünası, Sənətşünas- 
liq doktoru (2005), prof: (2014). 1967 ildə 
Azərb, Teatr İn-tunu (indiki ADMİU) 
bitirmişdir. Həmin ildən Azərb. SSR ЕА. 
nın Memarlıq və İncəsənət İn-tunda elmi 
işçi, baş elmi işçi, 2010-17 illərdə elmi 
işlər üzrə direktor müavini işləmiş, 2017 
ildən şöbə müdiridir. Əsas tədqiqatları 16- 
17 əsrlər Təbriz xalça məktəbi, onun 
Yaxın və Orta Şərq xalça sənəti ilə әја- 
qəsinə aiddir. 200-ə yaxın elmi əsərin, 8. 
monoqrafiyanın, o cümlədən ayrı-ayrı 
rəssamların yaradıcılığına aid kataloqların 
müəllifidir. Avropa, Yaxın Şərq ölkələ. 
rində keçirilən simpoziumlarda Azərb. 
incəsənətinə dair elmi məruzələrlə çıxış 
etmişdir. 

Əsərləri: Azərbaycan xovsuz xalçaları. В,, 

1988: Omament tarixi. В. 2012: Azərbaycan xalçə- 
lan. Polşa, 2013: Xalq rəssamı Kamil Əliyev, B., 
2015, 
ƏLİYEVA Leyla İlham qızı (4. 3.7.1985, 
Moskva) — Heydər Əliyev Fondunun vitse- 

prezidenti, Ətraf Mühitin Mühafizəsi Na- 
minə Beynəlxalq Dialoq İctimai Birliyinin 
(İDEA) sədri, Ru- 
siya Azərbaycan 

Gənclər Təşkilatı- 
nın (RAGT) sədri, 
“Baku” iumalının 
baş redaktoru, İs- 
lam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı (İƏT) 
Mədəniyyətlərarısı 
Dialoq üzrə Gənc- 
lər Forumunun baş 

koordinatoru, BMT-nin Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) xoşməramlı 
səfiri, Azərb. Resp.-ın Prezidenti İ. Əliye- 
vin və Azərb. Resp.-ın Birinci vitse-prezi- 
denti M. Əliyevanın böyük qızı. 

Ə. 2000 ildə Bakı şəhər 160 nömrəli 
orta məktəbi, 2005 ildə Avropa Biznes 
Məktəbini (ESB), 2008 ildə Moskva Döv- 
lət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun 
(MDBMİ) magistratura pilləsini bitirmiy- 
dir. Ə.-nın rəhbərliyi ilə 2009 ildə Moskva- 
da yaradılmış Rusiya Azərbaycan Gənclər: 
Təşkilatı (RAGT) Rusiyada yaşayan və 
təhsil alan azərbaycanlı gənclərin hərtərəfli 

Qlobal gənclər hərəkatında fəal iştirak 
edən a İƏT Mədə- 
niyyətlərarası Dialoq üzrə Gənclər Foru- 
münun baş koordinatoru, 2009 ilin apre- 
lindən BMT-nin Gənclər Məşvərət Şura- 
sinin üzvüdür, 

Ə. 2007 ildən Heydər Əliyev Fondunun 
Rusiya Feder. Nüm--nin rəhbəri, 2011 ildən 
isə həm də Fondun vitse-prezidentidir. 

Ə.-nin təşəbbüsü ilə 2008 ildən baş- 
lanın “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kam- 
paniyasının fəaliyyəti nəticəsində dünyanın 
10-dan artıq ölkəsinin parlamenti Xocalı 

rimıni rəsmən tanımışdır. 

Ə. 2007 ildən Moskvada, 2011 ildən 
Londonda nəşr olunan “Baku” iumalının 
təsisçisi və baş redaktorudur. 

2011 ildə Ə.-nın təşəbbüsü ilə Azərb.- 
da ətraf mühit layihələrinin təbliğində 
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının (UNEP) 
əsas tərəfdaşlarından olan Ətraf Mühitin 

Mühafizəsi Naminə Beynəlxalq Dialoq İc- 
timai Birliyi (İDEA) fəaliyyətə başlamış- 
dir, 

2015 ildə Ə. aclıqla mübarizə, ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və sağlam 
ərzaq sistemlərinin yaradılması kimi məq- 
sədlərə nail olunmasına töhfələrinə görə 
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təş- 
kilatının xoşməramlı səfiri adına layiq gö- 
rülmüşdür. 

Ə, ictimai və humanitar sahələrdə sə- 
mərəli fəaliyyətinə görə Azərb. Resp.-ın 
“Tərəqqi” medalına (2011) layiq görül- 
müşdür. O, həmçinin “Həştərxan vilayəti 
qarşısında xidmətlərə görə” ordeni (2012), 
Rus Pravoslav Kilsəsinin “III dərəcəli 
Müqəddəs Mələksima “Knyaginya Olqa” 
ordeni (2013) və “Volqoqrad vilayəti qarşı- 
sında xidmətlərə görə” medalı (2013) ilə 
təltif edilmiş, Nyu-Yorkda uşaqlar üçün 
təşkil olunan humanitar layihələrdə da- 
vamlı iştirakına görə “Key to life” müka- 
fatını (2011) almışdır. 
ƏLİYEVA Leylufər İmran qızı (d.19. 
11.1949, Bakı) — kimya texnologiyası 
sahəsində Azərb. alimi, texnika e.d. (2003), 
prof: (2010). Azərb. Neft və Kimya İn-tunu 
(ANKİ) bitirmişdir (1971). Əmək fəaliy- 
yətinə ANKİ-də (1972-76) başlamışdır. 
1976 ildən AMEA Y.H.Məmmədəliyev 
ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tunda çalı- 
şir, 2011 ildən şöbə müdiridir, eyni za- 
manda Moskva Dövlət Un-tinin Bakı fi- 
lialında редадој| fəaliyyət göstərir. Elmi 
fəaliyyəti korroziya inhibitorlarının və 
konservasiya materiallarının tədqiqinə 

aiddir. Beynəlxalq elmi simpoziumlarda Әтин ictimai fəaliyyətinin ilkin dövrü 
mərüzələrlə çıxış etmişdir. 250-dən çox Azərb. mədəniyyətinin inkişafı və təbliği 
elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın ilə bağlıdır. Azərb. mədəni irsi və incə- 
müəllifidir. Elmi kadrların hazırlanma- sənətinin təbliğinə, başqa xalqlarla mədəni 
sında xidməti var, əlaqələrin genişləndirilməsinə yönəlmiş bir 
Əsəri:Novel çoralon ihibitorə for protevtlon sira layihələr, o cümlədən “Qarabağ xa- 

“fon CO) enməsi fılan il birlə). Гапан nəndələri” musiqi albomu, “Bakı payızı" 
Academik Publişbing. 2012. beynəlxalq musiqi festivalı və Beynəlxalq 
ƏLİYEVA Mahirə Xasay qızı (d.16,9. Bakı caz festivalı, üç dildə (Azərb., ingilis 
1936, Qubadlı r-nunun Qubadlı qəs.) - vərus) "Azərbaycın — İrs” furalının nəşri 
Azərb: fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1991), Ə.-nrəbbərliyi və bilavasitə: təşkilatçılığı 
prof. (201 1). Azərb. Dövlət Un-tini bitir- ilə həyata keçirilmişdir. 
mişdir (1958), Həmin ildən Azərb. SSR EA Ə. 2004 ilin mayından Heydər Əliyev 
Fizika İn-tunda fəaliyyətə başlamış, 1967 Fondunun prezidentidir. 
ildən baş elmi işçi işləmiş, 1986 ildən Azərb, mədəniyyəti, təhsili, səhiyyəsi 
Azərb. Neft və Kimya İn-tunun fizika ka- və idmanının inkişafı, ölkədə və xaricdə 
fedrasında prof. vəzifəsində çalışır. Elmi çoxsaylı xeyriyyəçilik əməlləri, sosial əda- 
işləri A9Be və A?B/Cç tipli yarımkeçirici. ət və humanizm prinsiplərinə sədaqət Ә.- 
lərin fotoelektrik və fotolüminessent xas- nın çoxşaxəli fəaliyyətinin əsas qayəsidir. 
sələrinin öyrənilməsinə aiddir. 90-dan çox Опил rəhbərliyi ilə həmin sahələr üzrə 
elmi əsərin müəllifidir. müxtəlif proqram və layihələr, eləcə də 
ƏLİYEVA Mahizər Nəcəf qızı (d.16.12. “Tolerantlığın ünvanı – Azərbaycan", "Ye 
1938, Zaqatala r-nu) — Azərb. kimyaçısı, niləşən Azərbaycana yeni məktəb”, “Təh 
kimya e.d. (2009), 1965-2008 illərdə silə dəstək", “Uşaq evləri və intemat mək 

AMEA-nın Ə.M.Quliyev ад. Aşqarlar təblərinin inkişafı”, “Məktəbəqədər təhsil 

Kimyası İn-tunda mühəndis, kiçik və bö- müəssisələrinin inkişafı”, “Diabetli uşaq 
yük elmi işçi işləmiş, 2008 ildən laborato- lara ən yüksək qayğı”, “Talassemiyasız hə- 
riya müdiri vəzifəsində çalışır. Tədqiqatları yat naminə” və “Görmə qabiliyyətini itir 
yüksək temp-rda qaynayan polyar üzvi miş və görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar 
birləşmələrin buxar fazalı xromatoqrafiya üçün informasiya kommunikasiya texnolo 
üsulu ilə analizlərinin işlənib hazırlanma- giyalarına çıxışın təmin edilməsi” layihələ: 

sına həsr edilmişdir. 80-dən çox elmi əsərin ri həyata keçirilmişdir. “Təhsilə dəstək 
müəllifidir. proqramı çərçivəsində Gürcüstan, Misir 
ƏLİYEVA Mehriban Arif qizı (4. 26.8. Rumniya, Rusiya Federasiyası, Pakistan. 
1964, Bakı) — Azərb.-ın ictimai, siyasi və Hollandiya və ABŞ-da da bir sıra layihələr 

dövlət xadimi, Azərb. Resp.-nın Birinci reallaşdırılmışdır. Ə.-nın təşəbbüsü ilə 
vitse-prezidenti (2017 ildən), Heydər Daun sindromlu şəxslər və xüsusi qayğıyı 
Əliyev Fondu- ehtiyacı olan uşaqlar üçün reabilitasiya 
nun: prezidenti mərkəzləri, məhdud fiziki imkanlı insanlar 

(2004 ildən), üçün regional informasiya mərkəzləri açıl 
UNESCO-nun mişdir. 
(2004 ildən) və Ə--nın təşəbbüsü ilə milli-mənəvi də: 

ISESCO-nun yərlərin və mədəni irsin qorunub saxlan 
(2006 ildən) ması, Azərb. mədəniyyətinin dünyadı tu 
xoşməramlı sə- nıdılması, yeni mədəniyyət obyektlərinin 
fin, Azərb. Gim- İnşası, ölkə və dünya əhəmiyyətli tarixi 
nastika Fede- abidələrin bərpası istiqamətində əhəmiy 
rasiyasının pre- yətli işlər görülmüşdür. Beynəlxalq Mu: 
zidenti (2002 il- ğam Mərkəzi, Müasir İncəsənət Muzeyi. 

dən). Azərbay- Azərbaycan Xalça Muzeyi və Qala Ar 
xeoloyi-Etnoqrafik Muzey Kompleksinin 
yaradılması bu sahədə uğurlu layihələr 
dəndir. Parisdə Versal Sarayı parkındakı 
abidələrin, İkinci dünya müharibəsi zamanı 
yanmış və düğudilmiş Berlin qəsrinin, Va 

can Resp.-nin Prezidenti İ.Əliyevin həyat 
yoldaşıdır. Akad. A.M.Paşayevin və filolo- 
giya e.d. A.N.İmanquliyevanın qızıdır. 

1982 ildə Bakı şəhəri 23 Ne-li orta 
məktəbi qızıl medalla, 1988 ildə M.Se- 
çenov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb İnsti- tikan arxivlərində qorunun orta əsr əlyaz 
tutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. malarının, Roma: katakombalarının və 
1988-1992 illərdə Moskvada Ümumittifaq Bolqarıstandakı “Trapezitsa” memirliq 
Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutun- muzeyi qoruğunun bərpası, Luvr Müze- 
da çalışmışdır. yində yeni zalların açılması və Roma Ku: 



ƏLİYEVA 

pitolini Muzeyinin “Filosoflar zalı"nin tə- 
miri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
dünya mədəni irsinə töhfə hesab edilmişdir. 

Ə.-nın təşəbbüsü və Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilən beynəl- 
xalq festival və müsabiqələr Azərb.-ın və 
eləcə də dünyanın mədəni həyatında əla- 
mətdar hadisə kimi qiymətləndirilir. 

Ə.2004 ildə Azərb. şifahi xalq ədəbiy- 
yatının və musiqi irsinin qorunub saxlanıl- 
masi və inkişaf etdirilməsi sahəsindəki xi- 
dlmətlərinə görə UNESCO-nun, sivilizasi- 
yalararası dialoqa, müxtəlif sahələrdə ge- 
nişmiqyaslı fədakar fəaliyyətinə və İslam 
aləmində görülən işlərə böyük dəstəyinə 
görə isə 2006 ildə ISESCO-nun xoşmə- 
ramlı səfiri elan edilmişdir. 

Ә.мип təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azərb. 

ətin Şifahi muğamı UNESCO-nun Bəşəri 
və Qeyri-maddi Şah Əsərləri 
Aşıq Sənəti, Novruz Bayramı, " 
can ənənəvi xalçaçılıq sənəti: 
çılığı sənəti", “Kəlağayı simvolizmi və 
ənənəvi sənəti”, “Lahıc misgərlik sənəti", 
Kamança simli musiqi alətinin hazır- 

lanmast və ifaçılıq sənəti”, “Lavaş — nazik 
çörəyin hazırlanma və paylaşma mədəniy- 
yəti", "Dolmanın hazırlanma və paylaşma 
ənənəsi” UNESCO-nun Qeyri-maddi Mə- 
dəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına, 
Çovqan — Azərbaycan Respublikasında 

ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu” UNESCO- 
nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan Qeyri- 
maddi Mədəni İrs Siyahısına, Qız Qalası və 
Şirvanşahlar Sarayı ilə birgə İçəri Şəhər 
kompleksi və Qobustan Dövlət Bədii- 

UNESCO-nun Ümumdünya Tarixi Qonuğı 
İrs Siyahısını daxil edilmişdir. 

Ə, Azərb, Gimnastika Federasiyasının 

prezidenti (2002 ildən) və Milli Olimpiya 
Komitəsi İeraiyyə Komitəsinin üzvüdür 
(2004 ildən). Ə.-nın təşəbbüsü ilə gimnas- 
tikanın bütün növlərinin maddi-texniki 
bazasının gücləndirilməsi, idmanın bu nö- 
vünün kütləviləşməsi istiqamətinda tədbir- 
lər hi a keçirilmişdir. Azərb. gimnast- 
lari beynəlxalq yarışlarda uğurlu nəticələr 
qazanmışlar, Eyni zamanda Azərb. mö- 
təbər: beynəlxalq yarışlara ev: sahibliyi 
etmişdir. / 

Ə, Azərb.-da keçirilmiş “Avroviziya” 
mahnı müsabiqəsinin (2012), Birinci Av- 
ropa Oyunlarının (2015) və IV İslam Həm- 
rəyliyi Oyunlarının (2017) təşkilat komi- 
tələrinin sədri olmuşdur, О, 2016 ildə Av- 
ropada idmanın inkişafında göstərdiyi xü- 
süsi xidmətlərə görə Avropa Olimpiya 
Komitələri İeraiyyə Komitəsinin qərarı ilə 
təşkilatın ən yüksək mükafatı olan Ali 
Ördenlə təltif edilmişdir. 
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Ə. 2008 ildə dissertasiya işini müdafiə 
edərək fəlsəfə elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. O, Rusiya Federasiya- 
sının İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva 
Dövlət Tibb Universitetinin fəxri profes- 
soru (2012), Bolqarıstanın Müqəddəs Ki 
və Mefodi adına Veliko Типоуо Univer- 
sitetinin fəxri doktorudur (2016). 

Ə.-nın adı Azərb.-ın ictimai-siyasi hə- 
yatında birinci xanım institutunun forma- 
laşması ilə sıx bağlıdır. Onun fəaliyyəti 

sayəsində bu institut dövlət və cəmiyyət 
həyatının mühüm elementinə çevrilmişdir. 

iyasi fəaliyyətə Yeni Azərbaycan 
Partiyasında (YAP) başlamış, 2004 ildə 
YAP Siyasi Şurasının üzvü, 2013 ildə isə 
partiyanın sədr müavini olmuşdur. Ə. III, 
İV və V çağırış Azərb, Resp, Milli Məcli- 

sinin deputatı seçilmişdir. O, Milli Məclisin 

deputatı kimi fəaliyyəti dövründə ABŞ, 
Fransa parlamentləri ilə dostluq qruplarının 
rəhbəri, Türkiyə və Rusiya parlamentləri ilə 
dostluq qruplarının üzvü olmuşdur. Ə, 
Milli Məclisin müzakirəsinə 4 amnistiya 
aktının layihəsini təqdim etmişdir. Qəbul 
edilmiş həmin amnistiya aktları təqribən 40 
min nəfərə şamil olunmuşdur. 

2017/lin fevralında Ə. Azərb. Resp.-nın 

Birinci vitse-prezidenti təyin edilmişdir. 
Ə.Azərb. Resp.-nın Heydər Əliyev Mü- 

kafatı laureatıdır (2009). Azərb. Resp.-ın 

ən ali təltiflərindən “Heydər Əliyev” or- 
deninə layiq görülmüşdür (2015). O, bir 
çox xarici dövlətlərin ordenləri ilə = Polşa 
Respublikasının “Xidmətlərə görə” Böyük 
Komandor Xaçı ordeni (2009), Fransanın 

əf: Legionu” ordeni (2010), Rusiya 
Federasiyası Həştərxan vilayətinin “Həş- 
tərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə gö- 
гә” ordeni (2014), Pakistan İslam Respub- 

likasının “Hilal-e Pakistan” ali ordeni 

(2015), Serbiya Respublikasının “Sreten” 
ordeni (2015), Macarıstanın “Xidmətlərə 

görə Komandor Xaçı” ordeni (2016) və 
İtaliya Respublikasının “Xidmətlərinə görə 
Böyük Xaç Kavaleri” ordeni (2018) ilə, 

həmçinin beynəlxalq təşkilatların və ic- 
timai qurumların orden, medal və xüsusi 
mükafatları ilə — Rusiyanın “Yüzilliyin 

iç” ordeni (2005), BMT- 
nin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşki- 
latının (MVİPO) qızıl medalı (2006), "Qızıl 

ürək” beynəlxalq mükafatı (2007), Dünya 
Səhiyyə Təşkilatının mükafatı (2007), 
UNESCO-nun "Qızıl Motsart” medalı 

(2010), Krans Montana Forumunun Qızıl 
medalı (2011) və “Prix de la Еопдаһоп” 
mükafatı (2012), MDB Dövlətlərarası Hu- 
manitar Əməkdaşlıq Şurası və Humanitar 

Əməkdaşlıq Fondunun “Birlik Ulduzl: 
mükafatı (2012), Beynəlxalq Olimpiya | 
Akademiyasının “Olympic Excellenc: 
mükafatı (2014), Rus Pravoslav dinin 
"H dərəcəli Müqəddəs Mələksima Knya. 
ginya Olqa” ordeni (2017) və Nizami Gən. 
cəvi Beynəlxalq Mərkəzinin qızıl medalı 
(2018) ilə təltif olunmuşdur. 
ƏLİYEVA Mədinə Vaqif qızı (4:4:5.1965, 
Bakı) — Azərb. balet artisti, xoreoqraf, 
baletmeyster, Azərb. Resp. xalq artisti 
(2002). Bakı Xoreoqrafiya Məktəbini bi- 
tirmişdir (1983). 
Moskva Xoreoqra- “ 

fiya Məktəbində 
təcrübə keçmişdir. 
(1985-86). 1983 

ildən Azərb. Opera 
və Balet Teatrının 
solisti, aparıcı ba- 

lerinası və balet 
truppasının rəhbə- 
ridir. Partiyaları: 
Paxita, Kitri (“Рахна”, “Don Kixot", 
L.Minkus), Ayişə ("Yeddi gözəl”, Q.Qa- 

rayev), Maşa ("Şelkunçik”, P.İ.Çaykovski), 
Şəhrizad (“Min bir gecə”, F.Əmirov), 
Gülyanaq ("Qız qalası”, Ə.Bədəlbəyli) 
və b, Balet artistlərinin 1-ci Zaqafqaziya 
müsabiqəsinin (1987, Bakı) latreatıdır. 
2012 ildə Azərbaycan Dövlət Akademik 

Opera və Balet Teatrında V.A.Motsartın 
“Hamı belə edir”, S.V.Raxmaninovun 
“Aleko”, Ü.Hacıbəylinin “Əsli və Kərəm” 
operalarındakı rəqslərə quruluş vermişdir. 
F.Əmirovun 2014 ildə Minsk ş.-ndə səh- 
nəyə qoyulmuş “Min bir gecə” baletinin 
quruluşçu baletmeysteri olmuşdur. 
ƏLİYEVA Nəcibə Abbasəli qızı (22.2. 
1927, Gəncə - 31.8.2006, Bakı ) — Azərb, 
virusoloqu. Baytarlıq e.d. (1974). Baytarlıq: 
virusologiyası sahəsində ilk azərb. qadın 
alim. Azərb. Kənd 
Təsərrüfatı İn-tunu 
bitirmişdir (1949), 
Qax r-nunda bay- 
tar həkim kimi fəa- 
liyyətə başlamış, 
1963 ildə Azərb. 
Elmi Tədqiqat 
Baytarlıq İn-tunda 
mikrobiologiya və 

yirusologiya labo- 
fatoriyasının müdiri olmuşdur. 1964-80: 
illərdə Azərb.-da iribuynuzlu cavan hey- 
vanların (buzovların) respirator xəstəlikləri 
üzrə elmi tədqiqat aparmışdır. 1975 ildən 
ömrünün sonunadək ümumi virusologiya 
və dabaq xəstəliyi laboratoriyasına rəhbər- 

lik etmişdir. Tədqiqatları resp.-da davar- 

” 

ayırmış və Azərb.-ın müxtəlif təsərrüfat- 
arında qaramalın qan serumunda adeno- 
virus 1, 2, 3 və paraqrip-3 vinislarının an- 
sicisimlərinin mövcudluğunu öyrən-mişdir, 
85-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
ƏLİYEVA Nərgiz Ağasəlim qızı (d. 25.11. 
1952, Ağstafa 5.) — Azərb, tarixçisi, tarix 
üzrə e.d. (2012). Azərb. Dövlət Un-tinin 
şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1974). 
Azərb, EA Tarix İn-tunda böyük laborant 
(1976-2002), Azərbaycan Tarixi muzeyin- 
də elmi katib (2002-05) vəzifələrində ça- 
lişmiş, 2005 ildən muzeyin direktor müavi- 

nidir. 80-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir. 
Əsərləri: Azərbaycan Yaqut əl-Həməvinin 

мәнәниә. В. 1999: Əs-Səmaninin "Kitib əl-Ənsəb" 
əsəri Azərbaycan mədəniyyət tarixinə dair mənbə 
kimi: В.. 2010: İbn Makula azərbaycanlı ziyalılar. 
haqqında, В. 2014 
ƏLİYEVA Nəzirə Nəsrəddinovna (31. 
12.1912, Daşkənd - 16.6.1980, Daşkənd) –- 
özbək aktrisası, Özb. SSR xalq artisti 
(1969). 1920-ci illərin sonlarında Bakı 
Teatr Texnikumun- 
da, 1929-34 illərdə 
Moskva Teatr Sə- 
nəti İn-tunda oxu- 
muşdur. 1935-41 il- 
lərdə Azərb, Dram. 
Teatrında Gülgün 
və Solmaz, Yaxşı 

(“04 gəlini", "Al- 
maz”, C.Cabbarlı), 
Nazlı (“Ölülər”, 
C.Məmmədquluzadə), Firuzə xatın (“Şah- 
namə”, M.Canan: M.F.Axundzadənin “Al- 

danmış kəvakib” əsəri üzrə), Dürdanə 
("Səyavuş”, H.Cavid) rollarında çıxış 

etmişdir. 1934, 1941-48 illərdə Həmzə ad. 
Özbəkistan Dövlət Dram Teatrının aktrisası 
olmuşdur. Rolları: Dezdemona (“Otello”, 
U.Şekspir), Larisa, Şelavina ("Cehizsiz 
qız”, "Günahsız müqəssirlər”, А.О5- 

trovski), Nina (“Maskarad”, M.Y.Ler- 
montov), Xalisxan (“Xalisxan”, Həmzə) 
və b, Bir sıra kinofilmlərdə çəkilmişdir. 
M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” ro- 
manını və M.Şamxalovun “Qayınana” ko- 
mediyasını özbək dilinə tərcümə etmişdir. 
ƏLİYEVA Nurlana Müzəffər qızı (4.28.8, 
1946, Gəncə) — Azərb. ədəbiyyatşünası, 
Filologiya e.d. (2004), prof. (2009), Azərb, 
Resp.-nın əməkdar müəllimi (2004), 
Azərb. Dövlət Un-tni bitirmişdir (1969). 
Pionerlər evində metodist (1970-75), 134 

saylı orta məkrəbdə (1975-79) /və Bakı müdit 

ƏLİYEVA 

: Tədqiqatları Azərb, Resp.-nda: 
Maliyyə-Kredit Texnikumunda müəllim uşaq yaşlarında stomatoloyi xəstəliklərin 
işləmişdir (1979-90). 1990-2016 illərdə epidemiologiyası, profilaktikası və müali- 
Azərb, Dövlət Pedaqoyi Kollecinin direk- eəsi probleminə həsr edilmişdir. 100-dən 
Toru olmuş, 2016 ildən Bakı Slavyan Ün-ti- öv çox elmi əsərin müəllifidir. 2000 ildən “Qaf- 
nin rektorudur. Tədqiqatları, əsasən, Azərb, qazın stomatololi ilikləri” yumalının tə- 
bədii nəsrində qəhrəman və üslub axtarışına sisçisi və baş redaktoru, eyni zamanda 
həsr olunmuşdur. 100-dən çox elmi-publi- Azərb. Resp.-nın baş uşaq stomatoloqudur. 
Sistik əsərin, o cümlədən 15 kitab, mono. ƏLİYEVA Ruxsarə Həmdulla qızı (4.3.6. 
qrafiya və dərsliyin müəllifidir. 2009 ildən 
“Zəriflik” elmi-publisistik. ictimai-siyasi 
umnalının baş redaktorudur, Azərb, Resp.- 
nin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Əsərləri: 60-80-с: Пәс Azərbaycan nəsrində 
qəhrəman və üslüb axtarışları, В. 1997: 60-cı illər 
Азәбаусал nəsri - bütövlük müştərisi. Berlin, 2002: 
Zamanın sözü: В. 2006: Müstəqillik ərəfəsi və mə. 
dəni inqilab dəyərləri В. 2008, 
ƏLİYEVA Rəfiqə Əlirza qızı (4.20.9. 
1932, Naxçıvan - 6.5.2017, Bakı) – Azərb. 
kimyaçısı, AMEA-nın akad. (2014: m. üzv 
2007), Azərb. Resp.-nın əməkdar elm xa- 
dimi, H.Ə.Əliyevin 
bacısıdır. Azərb. 
Dövlət Un-tini (in- 
diki BDU) bitir- 
mişdir (1956). Hə- 
min un-tin analitik 
kimya kafedrasın- 
da dosent (1976- 
97), prof: (1998 il- 
dən) vəzifələrində 
işləmişdir. 2001 
ildən ömrünün sonunadək BDU-nun eko- 
Toyi kimya və ətraf mühitin mühafizəsi el- 
mi tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri olmuş- 
dür. Tədqiqatları fotometrik üsullarla üz- 
vireaktivlərdən istifadə etməklə metalların 
təyini metodikasının işlənib-hazırlanması 
və mürəkkəb obyektlərə tətbiqinə, həm- 
çinin malein anhidridi və stirol əsasında 
alınmış sorbentlərdə bir sıra metalların 
sorbsiya imkanlarının öyrənilməsinə aiddir. 
450 elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiya 
və 20 dərs vəsaitinin müəllifidir. Azərb. 
Resp.-nın “Şöhrət” ordeni ilə təltif edil- 
mişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında xid- 
məti olmuşdur. 

Əsəri: Analitik kimya (F.M.Çıraqov, ƏAMəli- 
kovla birlikdə). В. 2009. 
ƏLİYEVA Rəna Qurban qızı (d.21.1 
1948, Bakı) - Azərb. tibb alimi, stoma- 
toloq. Tibb e.d. (2001), prof. (2005), Azərb. 
Resp.-nın əməkdar elm xadimi (2010). 
Azərb, Dövlət Tibb İn-tunu (indiki Azərb. 
Tibb Un-ti) bitirmişdir (1971). 1973-98 il- 
lərdə Ә.Әһусу ad, Azərb. Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İn-tunun stomatologiya ka- 
fedrasında işləmiş, 1998 ildən Azərb. Tibb 
Un-tinin uşaq stomatologiyası kafedrasının 

1934, Bakı) – Azərb. tibbalimi, gipiyenist. 
Tibb e.d. (1992), prof: (2007). Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunu (indiki Azərb.Tibb 
Un-tini) bitirmişdir (1959). 1963 ildən 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyinin Əmək 
Gigiyenası və Peşə Xəstəlikləri Elmi Təd- 
qiqat İn-tunda (1969-88 illərdə elmi işlər 
üzrə direktor müavini), 1988-94 illərdə 

Səhiyyə Nazirliyinin Milli Elmi Tədqiqut 
Tibbi Profilaktika İn-tunda baş elmi işçi 

işləmişdir. 1994 ildən Azərb. Tibb Un-tinin 
üşaq və yeniyetmələr gigiyenası və əmək 

gigiyenası kafedrasının prof.-dur. Tədqi 
qatları, əsasən, börü ргоҝаи, polimer mi: 

teriallar, neft-kimya z-dlarında əmək şə 
raitinin və peşə xəstəliklərinin öyrənil 
məsinə həsr olunmuşdur. 300-dən çox elmi 
əsərin müəllifidir. 

Əsərləri: Некоторыс̧асискты гигиены my 
ii охраны yaoponla нефтаников Азербаддази 
(TMNəbiyev, A/.Zamçalıvla Ы̇гә).Б. 1997: Х 
bitumu istehsalında əmək təbabəti (С.Х.БаЫһ 
AMMəmmədovla birgə). В.2017. 
ƏLİYEVA Sevil Heydər qızı (d. 12.10. 
1955, Bakı) - ictimai xadim, şərqşünus. 

bəstəkar, Tarix e.n. (1981). H.Ə.Əliyevin 

qızıdır. Azərb. Dövlət Un-tnin (indiki 
BDU) şərqşünas- 
lıq: fakültəsinin 
ərəb: filologiyası 
şöbəsini (1977) və 

Moskvada SSRİ 
ЕА Şərqşünaslıq 
İn-tunun aspirantu- 
газин (1980) bitir- 
mişdir. 1981-86 il- 
lərdə həmin in-tun 
elmi işçisi olmuş, 

eyni zamandı musiqi təhsilini təkmilləşdi 
mişdir. 1986 ildən bəstəkarlıq fəaliyyəti 
göstərir: bir sıra musiqi əsərlərinin və 20-ə 
yaxın filmin bəstəkarıdır. Ə, 1990-cı illərin 

birinci yarısından həm də ictimai xadim 
kimi müstəqil Azərb.-da qadın hərəkatının 

təşkilat- çılarından biri olmuşdur. “Sevil 
Azərb, Qadınlar Məclisinin sədridir (1995) 
Azərb, Resp.-nın 1995 il iyunun 30-da 

“Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğv olunması haqqın 
da” BMT konvensiyasına qoşulmasındı. 
Azərb, Resp, Prezidentinin “Azərbaycan 
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Respublikasının: Qadın Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında" 
14 yanvar 1998 il və “Azərbaycan Res- 
publikasında dövlət qadın siyasətinin hə- 
yata keçirilməsi haqqında” 6 mart 2000 il 
tarixli fərmanlarının uğurla həyata keçiril- 
məsi üçün tədbirlərin işlənib-hazırlanma- 
sında, müstəqil Azərb, Resp. Qadınlarının 
I qurultayının (1998, 25 sentyabr) uğurla 
keçirilməsində Ə.-nın xidmətləri var, 

SPACE Müstəqil Teleradio Şirkətinin 
qurucusu (1997), “SOS” uşaq kəndləri 
Azərbaycan assosiasiyası"nın (1999, 16 
iyul) fəxri prezidentidir. İngi 
ictimai-mədəni əlaqələrinin 
məsində xidmətləri var, 2011 ildə Moskva- 
da HƏliyevvəZ.Əliyevanın xatirəsinə həsr 

“Ze qaleri of Sevil” musiqi albo- olun 
munun təqdimatı olmuşdur. 
ƏLİYEVA Sevinc İsrafil qızı (d.19:5 
1976, RF, Krasnodar diyarı, Armavir 5.) 
Azərb. tarixçisi, tarix üzrə e.d. (2015). RF 
nin Armavir Pedaqoyi İn-tunu bitirmişdir 
(1998). Həmin in-tda müəllim (1998 
2001), 2004 ildən AMEA A.A.Bakıxanov 

aparıcı elmi 
çi 2015 ildən 
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ta- 

idiridir. 100-dən çox elmi 
bir neçə monoqrafi: 

İn-tunda elmi 
əzifələrində çalışmış, 

bəsinin 
o cüml. 
nüəllifidir. 

Cenepitoro: 
2010: He 

Ayepiafi ni наро 
axına (XVIII = наҹало ХХТ 
Иекис ткурки. Б. 2010: Взаимоотнонденил Азер 

ва Северного Канҝаза (XIX 

ƏLİYEVA Səkinə Əli qızı (1910, İrəvan 

1950, Gəncə) - Sosiali: tƏməyi Qəhrəmanı 
944-50 illərdə Gəncədə, Nizami ad. s-zda 

fəhlə işləmişdir. 1948 ildə üzümçülük sahə- 

ldə etmişdir. 

Dadaş qızı (9.3.1937, 
sində yüksək nailiyyət 

ƏLİYEVA Səmay 

Lənkəran r-nunun Tütəpəştə Ҝ. — 30.9, 
in k.-də) = Sosialist. Əməyi 

ı (1966), 1967 ilədək M.Əziz- 

ad. k-zda 

Qəhrəm: 

kolxozçu 
şçısı, 1967. 

İlərdə Di 

јә aqro- 

md (NUN 
1978 ildən 

1966 ildə çaybe- 
cərmə sahəsində yüksək nailiyyət əldə et- 
mişdir. SSRİ Ali Sovetinin (6: 
Azərb, SSR Ali Sovetinin (7-8. 

putatı olmuşdur. 

пӱ) və 
çağırış) 
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ƏLİYEVA Səyyarə Qulam qızı (4308, 
1949, Bakı) - kimya texnologiyası sa- 
həsində Azərb. alimi, texnika üzrə e.d. 
(2010). Azərb. Neft və Kimya İn-tunu 
(indiki ADNSU) bitirmişdir (1972). 
AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft- 
Kimya Prosesləri İn-tunda əmək fəaliy- 
yətinə başlamış, müxtəlif vəzifələrdə ça- 
lişmişdir. 2009 ildən: laboratoriya mü- 
diridir. Tədqiqatları reaktiv və dizel yana- 
caqlarının alınması texnologiyalarına aid- 
dir. 90-dan çox elmi əsərin müəllifidir. 
Beynəlxalq elmi konqres və konfranslarda 
məruzə ilə çıxış etmişdir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 

ƏLİYEVA Solmaz Səməd qızı (6.2.1945, 
kəran r-nunun: Aşağı Nüvədi k 

22.5.2012, həmin k--də) - Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1973). B.Abbasov ad, s-zda 
fəhlə (1959-71), 
1971 ildən manqa- 
başçısı olmuşdur. 
1972 ildə tərə- 
vəzçilik sahəsin- 
də yüksək nailiy- 
yət əldə etmişdir. 

Azərb. SSR. Ali 
Sovetinin (8-9-cu 

çağırış) deputatı, һ 
AKP-nin 29-cu, 
ÜİLKGİ-nin 17-ci və ALKGİ-nin 29- 
cu qurultaylarının nümayəndəsi, AKP 
MK-nın və ALKGİ MK-nın üzvü seçil- 
mişdir. 2 dəfə Lenin ordeni ilə təltif edil- 
mişdir, 
ƏLİYEVA Sürəyya Əsgər qızı (46.2 
1940, Bakı) — Azərb. pedaqoqu, pedaqoli 
ed, (1990), prof. (1992). Azərb. Dövlət 
Pedaqoyi Dillər İn-tunu (indiki Bakı Slav- 
yan Un-ti) bitirmişdir (1960). Həmin in-tun 

pedaqogika kafedrasında baş laborant 
(1969), müəllim (1977) və dosent (1985) 

işləmişdir. Tədqiqatları Azərb.-da əxlaq 
tərbiyəsinin nəzəriyyəsi problemlərinə 
aiddir, 

ƏLİYEVA Sürəyya Haşım qızı (12.2 
1926, Şəki r-nunun Qaradağlı k. — 10.1 
2009, həmin r-nun Qudula k.) — Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 
(1950). 1943-50 

illərdə manqabaş- 
çısı: olmuş, 1950 
ildə “Azərbaycan” 
k-zunda çalışarkən 
tütünçülük sahə- 

sində yüksək nai- 
liyyət əldə etmiş- 

dir. Azərb. SSR Ali 

Sovetinin (5-ci ça- 
ğıriş) deputatı olmuşdur. 

ƏLİYEVA Şamama Tanrıverdi qızı (1938, 
Yevlax r-nunun Malbinəsi k.) — Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 

(1947). 1954 ildən. 
Yevlax r-nundakı 
"Kommunist" tə- 
sərrüfatında işlə- 
mişdir. Azərb. 
SSR АН Sovetinin 

(8-11-ci cağırış) 
deputatı, Ali So- 
vetin Plan-büdcə 

komissiyasının üz- 
vü olmuşdur. 
ƏLİYEVA Şəhla Qasım qızı (4.29.6.1960, 
Ermənistan SSR, Masis r-nu) - Azərb, 

pedaqoqu, pedaqogika üzrə e.d. (2015), 
Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tunu (indiki 
ADPU) bitirmişdir (1985). ADPU-da 

müəllim (1993-96), baş müəllim (1996- 
97), dekan müavini (1996-97), dosent: 

(2001-11), dekan (1998-2001 və 2011 
ildən) olmuşdur. Tədqiqatları məktəbə- 

qədər təhsilin aktual problemlərinə həsr: 
olunmuşdur. 80-ə qədər elmi əsərin, o cüm-: 

lədən monoqrafiyanın, bir neçə dərslik və 
tədris vəsaitinin müəllifidir. 

ƏLİYEVA Tamam Əziz qızı (1903, Şərur 
r-nunun Yengicə k. — 1980, həmin k.-də)- 
Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı (1948). 
Јдапоу ad, kol- 
xozda manqabaş- 
çısı (1938-72) iş- 

ləmişdir. 1947 ildə 
pambıqçılıq sahə- 
sində yüksək əmək 
nailiyyəti əldə et- 

mişdir. ҹ - 

ƏLİYEVA Tamara Abbas qızı (1.1.1928, 

indiki Tərtər r-nunun Bərgüşad Ҝ. — 
29.6.2000, Bakı) — Azərb. cərrahı. Tibb e.d, 
(1965), prof. (1967). Azərb, Dövlət Tibb 

İn-tunu bitirmişdir (1947). Torakal сәггаһ- 
liq: sahəsində ilk azərb. qadın alimdir. 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun operativ cər- 
rahlıq və topoqrafik anatomiya kafedra- 
sında (1967-75 illərdə müdir), travmato- 

logiya kafedrasında prof: (1975-79), 1-ci cər- 
fahi xəstəliklər kafedrasında prof. (1980- 
2000) işləmişdir. Tədqiqatları, əsasən, ağ 
ciyər və tənəffüs borusunun xoşvə bədxas- 
səli şişlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

Əsərləri Pax aerxoro (В: K.Osipovla birgə), 
М. 1959: Döyüş meydanlarında yaralananlara ifk 
tibbi yardım. В. 1995. 
ƏLİYEVA Tamaşa Rüstəm qızı (15:5. 
1921, Ağdam r-nunun Alıbəyli k. - 30. 
1998, həmin k--də) - Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1966). 1941-74 illərdə Ağdam 

ƏLİYEVA 

enundakı: "Sosin- 
lizm" k-zunda kol- 

zlarda, həmçinin 
"Şosializm” k-zun- 
da sədr işləmişdir. 

1974 ildən Ağdam 
ren kit. idarəsinin 
rəisi olmuşdur. 1965 ildə pambıqçılıq 
sahəsində yüksək nailiyyət əldə etmişdir. 
SSRİ Ali Sovetinin (7-ci çağırış) və Azərb. 
SSR АН Sovetinin (4-6-cı çağırış) deputatı 

olmuşdur. Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni 
ilə təltif edilmişdir. 
ƏLİYEVA Tamuris Nağı qızı (19.2.1928, 
Bakı – 4.2.2008, Bakı) — Azərb. pedaqoqu, 

i e.d. (1985), prof. (1986). Azərb. 
Dövlət Un-tini (1951) və Azərb. Pedaqoyi 
Xarici Dillər İn-tunu (1953) bitirmişdir. 
Əmək fəaliyyətinə ingilis dili müəllimi 
kimi başlamış (1949), Azərb. Sənaye İn- 
tunda rus dilini tədris etmiş, Azərb. Dövlət 

Pedaqofi İn-tunda kafedra müdiri (1966- 
2007) işləmişdir. 120-dən çox elmi əsərin 

müəllifi, ali məktəblər üçün rus dili dərs- 
liyinin həmmüəllifidir. 
ƏLİYEVA Ülkər Sabir qızı (d.17.4.1974, 
Biki) – Azərb. musiqişünası, Sənətşünaslıq 
doktoru (2011). Azərb. Dövlət Konserva- 
toriyasını bitirmişdir (1995). 2002 ildən 
Azərb. Milli Konservatoriyasında ümumi 
fortepiano, eyni zamanda musiqinin tarixi 
və nəzəriyyəsi kafedralarında çalışır. 2004 
ildən baş müəllim, 2006 ildən dosent əvə- 

zidir. 500-dən çox elmi-publisistik əsərin 

müəllifidir. 
Əsərləri: Cnoso o uynixe: В., 2003: Меж- 

артиҹеское соотиоквенис: музыка и изобразители- 
noc искусстао. B., 2009: Изобразителыносты в 
музыкез сутиносты, спепифика н ҝлассификаиин 
музыхалынд ҝартинности. Hamburq, 2012. 
ƏLİYEVA Zemfira Məmmədəli qızı (25. 

12.1941, Şəmkir r-nunun Morul k. – 26. 
11.1995, Bakı) — Azərb, aktrisası, Azərb. 
SSR xalq artisti (1982). Ə. səhnə fəaliy- 
yətinə 1958 ildə 
C.Cabbarlı ad. 
Gəncə Dövlət Dram 
Teatrında başla- 

miş, ilk dəfə Sara 
(Solğun çiçək- 
lər”, C.Cabbarlı) 
rolunda çıxış et- 
mişdir. Burada 

həmçinin Tərgül 
(“Məhsəti”, K.Ağa- 
yeva), Dilarə (“Şərqin səhəri”, Ə.Məm- 
mədxanlı), Medeya (“Медсуа”, Evripid), 

Nərmin ("Unuda bilmirəm", İ.Əfəndiyev) 
və b, obrazlar yaratmışdır. 1971-89 illərdə 
aktrisası olduğu Naxçıvan Dövlət Musiqili 
Dram Teatrında Sona ("Dəli yığıncağı”, 
C.Məmmədquluzadə), Roza, Xumar ("Şey- 
da”, “Şeyx Sənan”, H.Cavid), Korinkina 
(“Günahsız müqəssirlər", A.Ostrovski), 
Elektra (“Elektra", Sofokl) və b. parlaq 
obrazlar: yaratmışdır. Geniş diapazonlu 
aktrisa olan Ə.-nın ifası üçün yüksək sə- 
nətkarlıq, təbiilik və güclü dramatizm 
səciyyəvi idi. Naxçıvanda "Cavid poeziya 
teatri”nda çıxış etmişdir. 1988-95 illərdə 
Azərb. Milli Dram Teatrının aktrisası ol- 
müşdür. Rolları: Mehri ana (“Gecə döyülən 
qapılar", N.Xəzri), Nərgiz (“Hara gedir bu 
dünya?". B.Vahabzadə) və b. Ə. televiziya 
tamaşalarında (“Yad qızı”, Orxan Kamal: 
"Manas" və 5.) da yaddaqalan obrazlar 
yaratmışdır. “Azərbaycanfilm"in “Böyük 
dayaq", “Pəncərə”, çoxseriyalı “İtkin gəlin” 
televiziya filmlərində çəkilmişdir. Nax- 
çıvan MR АН Sovetinin (11-ci çağırış) de- 

putatı olmuşdur. Xalqlar dostluğu ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 

ƏLİYEVA Zərifə Əziz qızı (284.1923, 
Nax, MR. indiki Kəngərli r-nunun Şahtaxtı 
k.- 15.4:1985, Moskva, 1994 ildə cənazəsi 
Bakiya gətirilmiş və Fəx-ri Xiyabanda 
dəfn edilmişdir) - Azərb. oftalmoloqu. Tibb 

e.d. (1977), prof. (1979), Azərb. SSR EA 
akad. (1983), Azərb, SSR əməkdar elm 

xadimi (1980). Ə.M.Əliyevin 

qızı, H.Ə.Əliyevin həyat yol- 
daşı, İ.H.Əliyevin anasıdır. 
Azərb, Dövlət Tibb İn-tunu bi- 
tirdikdən (1947) sonra Azərb. 

Elmi Tədqiqat Oftalmologiya 
İn-tunda elmi işçi, 1969 ildən 
Ә.Әһусу ад. Azərb. Dövlət 

Həkimləri Təkmilləşdirmə İn- 
tunda göz xəstəlikləri kafed- 
rasında dosent, prof., müdir 
(1983 ildən) işləmiş, eyni za- 
manda 1979 ildən Azərb. SSR 
EA A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya 
İn-tunun nəzdində onun tə- 
şəbbüsü ilə yaradılmış Göz 
Xəstəliklərinin Peşə Patologi- 

yası laboratoriyasının rəhbəri 
olmuşdur. Bir müddət SSRİ 
Tibb EA-nda işləmişdir. Təd- 
qiqatları, əsasən, kimya və elek- 
tromexanika sənayesinin is- 
tehsal sahələrində çalışan iş- 

çilərin peşə ilə əlaqədar göz 
xəstəliklərinin öyrənilməsinə, 
müalicə və profilaktikasına həsr 
edilmişdir. “Göz yaşı axacağı 
nöqtələrinin atreziyasında cər- 

rahi müalicə 
üsulları” əsəri 
(1984) oftalmo- 
logiya sahəsin- 
də elmi kəşf ki- 
mi qəbul edil- 
mişdir. Oftal- 
mologiyanın 
aktual prob- 
lemlərinə aid 
150-yə yaxın 
elmi əsərin, o 9 

cümlədən 14 monoqrafiya, 1 ixtira, 12.sə- 
mərələşdirici” təklifin müəllifidir. Oftal- 

moloqların Ümumittifaq Elmi Cəmiyyəti 
idarə və rəyasət heyətinin, Sovet Sülhü 

Müdafiə Komitəsinin üzvü (1979 ildən), 
Azərb, SSR Sülhü Müdafiə Komitəsinin 

sədr müavini, "Becrınıx офталмологин" 
ümumittifaq yumalının redaksiya heyə- 
tinin və Azərb. Oftalmoloqlar Cəmiyyəti 
İdarə Heyətinin üzvü olmuşdur. SSRİ 
Tibb EA-nın akıd. M.İ.Averbax ad. müka- 

fatına layiq görülmüşdür (1981). Azərb 
Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı ş.-ndə 
lisey Ə.-nın adınadır. 

Əsərləri: Герпетинескис заболеваннк fani, 
B, 1978: Острыс вирӱсиме кӧныоктиниты. Б. 
1978: Xroniki yod intoksikasiyası zamanı oflalmo. 
patologiya. B., 1980: Профессноналы 
raya tnumoki пронунодетие. Б. 1980: Böypacünic 
измененик глаза ir yyirremito-iepmioro путн (Мор. 

“Hegiya”. 1989. Heykəltəraş Ӧ.Ејбагох 
Azərbaycan Dövlət İnxəsənət Muzeyi, Bakı. 



ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ 

lifliyi, onların seleksiyada tətbiqi forma- 
larının öyrənilməsinə aiddir. Ə. иә 

ирихрониҹесҝо başlanğıc materiallardan istifadə olunmaql 

ә зира, S.Velhover, N.B.Şul- yeni məhsuldar: hibrid və sortların yaradıl- 

ра F.N.Romaşovla birlikdə). B. 1982: Axryanıınıe masında: iştirak etmişdir. 100-ədək elmi 

qpoğsesnu офталымологин (N-BŞulpin, LK.Moxe. əsərin müəllifidir. Elmi kadrların һагинап- 
masında xidməti var, 
ƏLİZADƏ Ağasəməd Əbdülhüseyn oğlu 
(8.3.1909, Şamaxı – 20.11.1990, Bakı) - 
energetika sahəsində Azərb. alimi, texnika 

.4. (1948), prof: (1949), Azərb, SSR ЕА 
üzvü (1968), 

illərdə 

фигистохимиҹеские исследованин) (P.S.Məlik- 
Aslanoya ilə birlikdə) 5. 1980: Офгалылопатологик 

(он мнтоҝсиҝанни, Б. 1981, 

tovla birlikdə). В 3-х томах, B., 1983: Иридодиаг- 
постика (Y:5.Velbover, Х.В.5риу Е.Х.Копарона 

M, 1988: Профессноналына патолог 
сини (А.Р. Nesterov, Z.MSkripniçenlo ilə 

birlikdə). M., 1988. 

ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ Aybəniz İbra: m 
him qızı (d.6. 6.1946, Nax, MR, Şərur) - 1945-48 
Azərb. ədəbiyyatşünası, filologiya e.d. Azərb, SSR Xari- 
02010). Azərb, Dövlət Un-tinin kitabxa- ci İşlər nazirinin 
naçılıq fakültəsini bitirmişdir (1968). müavini vəzifə- 
N.Gəncəvi ad. Azərb. Ədəbiyyatı Muze- sində işləmişdir. 
yində kitabxana müdiri (1968-2002), 1954-58 illərdə 

Azərb, Politexnik 

İn-tunda elektro- 
texnika kafedrası- 

nın müdiri, 1958. 
62 illərdə İ.Yesman ad. Azərb. Elmi Təd- 
qiqat Energetika İn-tunda şöbə müdiri, 

1962-80 illərdə həmin in-tun direktoru və- 
zifələrində çalışmışdır. Əsas elmi işləri 
ildırım hadisələrinə və ondan mühafizənin 

öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Ə. resp.-nın 
su və külək eneriisi ehtiyatlarının tədqiqa- 

(лу aparmışdır. 140-dan çox elmi əsərin, o 
cümlədən 4 monoqrafiyanın müəllifidir. 2 
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medallar- 
la təltif edilmişdir. Elmi kadrların hazır- 

lanmasında xidməti var, 

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının di- 
rektoru (2002-14) vəzifələrində işləmişdir. 
2015 ildən AMEA M.Füzuli ad, Əlyaz- 
malar İn-tunun elmi işlər üzrə direktor 
müvyini, həmin in-tun "Elmi əsərlər”inin 
baş redaktorudur, Əsas tədqiqatları kitab- 

lıq, biblioqrafiyaşünaslıq, kitab- 
q və ədəbiyyatşünaslığın aktual 

lemlərinə həsr olunmuşdur. 170-dən 
çox elmi əsərin, o cümlədən monoqra- 
fiyanın müəllifidir. Elmi kadrların hazırlan- 
masında xidməti var, 
ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ Gülşən Teymur 
qızı (d.16.5.1970, Şərur ) – Azərb. ədəbiy- 

Filologiya e.d. (2009). Azərb: 
vlət İncəsənət İn-tunun mədəni-maarif 

mişdir (1993), AMEA Mil- 
Tarixi Muzeyində (1987-89), 

N.Gəncəvi ad, Milli Azərb, Ədəbiyyatı: 
Muzeyində işləmişdir (1989-2005). 2005- resınlanı B. 1966, 

ərdə Azərb, Dövlət Mədəniyyət və ƏLİZADƏ Akif Ağamehdi oğlu (4:25, 
nət Un-tinin ədəbiyyat və Azər- 2.1934, Bakı) — Azərb, geoloqu, geologi 

baycan dili kafedrasının müdiri olmuş, mine a e.d. (1969), AMEA akad. 
2012 ildən həmin un-tdə tərbiyə işləri üzrə (1989: m. üzv 1980), Azərb. Resp. Döv- 
prorektordur. Əsas elmi tədqiqatları klassik lət mükafatı: lau- 
Azərb, ədəbiyyatına, nəzəri poetikanın ak- reat (1991), Azərb. 
tual problemlərinə həsr olunmuşdur. 200- Resp.-nın əməkdar 
lən çox elmi əsərin, o cümlədən mono- elmxadimi (1991), 

qrafiya və dərsliyin müəllifidir. AMEA preziden- 
ƏLİZADƏ Adilə Vəli qızı (15.7.1927, ti (2013, vitsepre- 

əsini bit Əsərləri: Механизм развитик молини 
ərb истоды се изуҹеник. B., 1940: Azərbaycanın һудго- 

enerii resursları, B., 1961: Azərbaycanın külək enerii 

İncə 

Gəncə = |3.6.1997, Gəncə) — Azərb, bota- zident 2007: il- 
144, alim-aqronom. Biologiya e.d. (1981), dən). Şeyxülislam 

of, (1988). К.А.Титигуагеу ad. Kənd Tə- Axund vad 
fatı Akademiyasını bitirmişdir (1959). oğlu Əlizadənin 

Vzərb, Elmi Tədqiqat Genetika və Selek- nəyəşidir. 1956 il- 
siya İn-tunda baş elmi işçi (1965-67), la- 

vatoriya müdiri (1974-90) işləmişdir. 

1990 ildən Azərb, Kənd Təsərrüfatı İn-tun- 

da botanika kafedrasında müdir vəzifəsində 
çalışmış, elmi tədqiqat problem haboratori- 
yasının əsasını qoymuşdur, Tədqiqatları 

tetraploid buğda növlərinin botaniki müxtə- 

1 
də Azərb. Sənaye İn-tunun (indiki Azərb. 

Dövlət Neft və Sənaye Un-ti) geoloyi-kəş. 

fiyyat fakültəsini bitirmişdir. “Orconikid- 

zeneft”in (indiki “Suraxanıneft”) 9-cu mə- 

dənində texnik (1956-57), Azərb, SSR ЕА- 

nın Geologiya İn-tunda kiçik elmi işçi 
(1958-63), böyük elmi işçi (1963-70), 
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elmi işlər üzrə direktor müavini (1 
və Yer elmləri bölməsinin 
(1990-2007) işləmişdir. 1976 ildən. 
EA Geologiya İn-tunun (indiki 
Geologiya və Geofizika İn-tu) direkto 
rudur. Tədqiqatları Azərb.-ın paleontolo. 
giyası və Təbaşir çöküntülərinin strati-. 
qrafiyası üzrədir. Azərb.-nın Təbaşir çö- 
küntülərinin belemnit faunasını tədqiq 
etmiş, onların təsnifatını və filogeniyasını 
vermişdir. Aralıq dənizi Təbaşir hövzə- 
lərinin paleocoğrafiyasının rayonlaşdırıl. 
ması prinsipini işləyib hazırlamış, palco- 
ekologiya və paleontologiya, təkamül bio- 
geokimyası və geoekologiyası sahəsində 
tədqiqatlar aparmışdır. İlk dəfə olaraq izo- 
top paleotermomefriya üsulu ilə Azərb.-ın 
Təbaşir hövzələri üçün paleotemperatur 

qiymətlərini təyin etmişdir. 250-dən çox 
elmi əsərin, o cümlədən 7 monoqrafiyanın 
müəllifidir. Azərb. Resp. Prezidenti ya- 

nında Bilik fondunun Himayəçilik Şürası- 
nın sədri, Azərb, geoloqlarının Milli Ko- 
mitəsinin prezidenti, Rusiya Paleontologiya 
Cəmiyyətinin həqiqi üzvü, Regional İdarə- 
lərarası: Stratiqrafiya Komitəsinin sədri, 
AMEA "Xəbərlər” Yer elmləri seriyası yur- 
nalının və "Azərbaycan geologiyası” çox- 
cildliyinin baş redaktorudur. “Şərəf nişanı” 

ordeni), Azərb. Resp.-nın “Şöhrət”, “Şə- 

rəf”, "İstiqlal" ordenləri və bir sıra medal- 

larla: təltif olunmuşdur. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Меловыс белемниты Азербаддәка- 
на, М, 1972: Палсобиогеохиминеские и паледәко 
логиҹескис исследованин беспозвоноҹных (бе- 
леҹнитм, фораминиферы) Азербаһджана u Запад- 
нод Сибири (М.М.Әһјусу, 5.А.Әһјусу, У.М.Мади- 
la birlikdə), B., 1979: Основные ҹерты палео/со- 
графин, гединамики, нефтегазоносности, метад- 
хогенинси гедоҝологин Пентралыноа Евразин. Б.. 
2002, Azərbaycan mineralları, Ensiklopediya (M.İ.Çı- 
raqov, $.F.Vəlizadə, HA.Vəliyevlə birlikdə). В.. 
2008: Geologiya İnstitutü Azərbaycanın müstəqil- 
liyinin 20 iliərzində. B...2011. 
ƏLİZADƏ Aqşin Əliqulu oğlu (22.5. 
1937, Bakı – 3.5.2014, Bakı) – Azərb. bəs- 

təkarı, Azərb. SSR 
xalq artisti (1986), 

Azərb. SSR Döv- 

lət mükafatı lau- 
геаи (1978). Azərb. 

Dövlət Konserva- 
toriyasını bitirmiş- 
dir (1962: C.Hacı- 
yeyin bəstəkarlıq 
ип би), Ə. orifinal 
üslubu ilə seçilən 

sənətkarlardan olmuşdur. Canlı təbiət löv- 
hələri, parlaq obrazlılıq, aydınlıq və yığ- 

(1976, şeirlər F.Qocanıı 
(1979, ilk tamaşası 1986), “Qafqaza sə- 
yahət” (1997, ilk tamaşası 2002), “Ümid 
valsı" (2006, ilk tamaşası 2008) balet- 
lərinin, a kapella xor üçün Би 
siləsinin (1969), "Kənd süitası” (1973), 
“Abşeron lövhələri” (1983) və s. simfonik 
əsərlərin, kamera ork. üçün “Pastoral" və 
"Aşıqsayağı" (1970), “Cəngi” (1978) pyes- 
lərinin, xor əsərlərinin, bir çox bədli, sə- 
nədli və cizgi filminə ("Tütək səsi”, "Təkcə 
adanı özünlə apara bilməzsən", “Üzeyir 
ömrü”, “5123 dünyalar qədər sevirdim”, 
"Bu, Səttar Bəhlülzadədir”, “Dəmirağac”, 
"Təxəllüsü “Mixaylo” vəs.) və dram tama- 
şalarına yazılmış musiqinin müəllifidir. 2- 

ci simfoniyasına görə Azərb. komsomolu 
mükafatına: layiq: görülmüşdür (1967). 
1967-94 illərdə Azərb. Dövlət Konserva- 

toriyasında (1990 ildən prof:), Türkiyənin 
müxtəlif un-tlərində (1994-97), Naxçıvan 
Dövlət Un-tində (1997-2002), Bakı Musiqi 
Akademiyasında (2002-14) pedaqoli fəa- 
liyyət göstərmişdir. 1979-88 illərdə Azərb. 
Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin katibi, 
1985-90 illərdə birinci katibi, 1991-94 il- 
lərdə Azərb. Dövlət Filarmoniyasının bədii 
rəhbəri, Azərb. SSR Ali Sovetinin (11-ci 
çağırış) deputatı olmuşdur. Azərb. Resp.- 

nın “Şöhrət" və “Şərəf” ordenləri ilə təltif 
edilmişdir. 

Əd. Тагизадә A, Аҝини Ализаде, B,, 1986: 
Dadaşzadə 2. Aqşin Əlizadə. B., 1992 
ƏLİZADƏ Anar Nadir oğlu (23.9.1951, 
Bakı – 19.4.2012, Bakı) – mexanika sahə- 

sində Azərb. alimi, fizika-riyaziyyat e.d. 

(1988), prof: (1991), AMEA-nın m. üzvü 
(2007), Moskva 
Dövlət Un-tini bi- 
tirmişdir (1974). 
1974-78 illərdə 

Qazın Emalı və 
Nəqli üzrə Ümum- 
ittifaq Elmi Təd- 
qiqat və Layihə- 
ləndirmə İn-tunda 
fəaliyyət göstər- 

miş, 1978-1990 il- 

lərdə Azərb. SSR EA Riyaziyyat və Me- 
xanika İn-tunun xüsusi konstruktor büro- 
sunda baş konstruktor, 1990- 2000 illərdə 
BDU-nun nəzəri mexanika kafedrasında 
prof:, 2000 ildən AzTU-nun elm və texnika 
üzrə prorektoru və riyaziyyat kafedrasının 
müdiri, 2010 ildən Azərb. Dövlət Dəniz 
Akademiyasında elmi işlər və beynəlxalq 
əlaqələr üzrə prorektor işləmişdir. Təd- 

şenko tipli bir neçə dəqiqləşdirilmiş mo- 
delinin yaradılmasına, qrunt mexanikası 
sahəsində qruntların hesabatı üçün “bütöv 
qrunt” anlayışının daxil edilməsinə və 
Vinkler ümumiləşdirilmiş modelinin alın- 
masına aiddir, 100-dən çox elmi əsərin və 
1 monoqrafiyanın müəllifidir, 

Əsəri: Bapaıtoninuc приниилы динамики. 
лонкостенных xunerpykimi.B., 1997. 
ƏLİZADƏ Aydın Arifoğlu (4.21.10.1963, 
Bakı ) – Azərb. filosofu, fəlsəfə e.d. (2009). 
Azərb. İnşaat Mühəndisləri İn-tunu (indiki 
AMİU) bitirmişdir (1988). 2003 ildən 
AMEA-nın Fəlsəfə İn-tunda çalışır. Ha- 
zırda həmin in-tun "Dinşünaslıq və mə- 

dəniyyətin fəlsəfəsi problemləri” şöbəsinin 
müdir müavinidir. Elmi fəaliyyəti, əsasən, 
dinşünaslıq, fəlsəfə tarixi və kulturologiya 
sahəsinə aiddir. Bir neçə monoqrafiya хә. 
kitabın, 40-a yaxın elmi əsərin müəllifidir, 

Əsərləri: Бибзики ҝоран. Б. 2002: Хроника 
мусулыманскнх государсти 1-УИ nekon хиджры. 

1. 2004: Исламскан апологетика, Ответы ҝрити-. 
кам Ислама. B., 2007: Божсственнаи и земнаж 

мласт к Исаамс. М. 2013, 
ƏLİZADƏ Çingiz Əliağa oğlu (43.7 
1951, Bakı) — Azərb. travmatoloqu. Tibb 

e.d. (2003), prof: (2006). Ə.M.Əlizadə- 

nin oğlu. Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitir- 
mişdir (1974). 1978 ildən Azərb. Elmi 
Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya 
İn-tunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, 1993 
ildə irinli travmatologiya şöbəsinin elmi 
rəhbəri işləmiş, 1994 ildən sümük patolo- 

giyası və irinli travmatologiya şöbəsinin 
baş elmi işçisidir. Tədqiqatları osteomic- 
litin cərrahi müalicəsi və residivlərin pro- 
filaktikası, kibemetika texnologiyasının 
travmatologiyada və ortopediyada tətbiqi, 
diabetik pəncə oynaqlarının rekonstruksiya 
əməliyyatı problemlərinə həsr edilmişdir. 
180-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 

ƏLİZADƏ Elbrus Kərim oğlu (4.4.3.1957, 
Ağdaş r-nunun Birinci Aral qəs. — 29. 
1222016, Bakı) — Azərb. coğrafiyaçısı, coğ- 
rafiya e.d. (2004), prof: (2014), AMEA-nın 
m. üzvü (2014). Azərb. Resp. Dövlət mü- 

kafatı laureatı: (2016). 1979 ildə Azərb, 

Dövlət Un-tini bitirmişdir. 1979-2003 il- 

lərdə AMEA Coğrafiya İn-tunda baş labo- 
rant, mühəndis, kiçik elmi işçi, apa- rici 
elmi işçi, 2006-11 illərdə baş elmi işçi, 
2012 ildən şöbə müdiri vəzifəsində işlə- 
mişdir. 2013 ildən H.Ə.Əliyev ad. Coğ- 

rafiya İn-tunda el- 
mi işlər üzrə direk- tər müavini sin 

dür. Tədqiqatları 
Azərb.-nın dağlıq 
ərazilərinin mor- 
fostruktur qurulu- 
şunun deşifrələn- 
miş kosmik ma- 
terlallır. asasında ( 
təhlili probleminə, kosmik şəkillərin struk- 
tur-geomorfolofi deşifrələnmə metodlarının 
işlənilməsinə, geomorfolofi risklərin qiy- 
mətləndirilməsinə, geodinamik-gərgin əra- 
zilərin öyrənilməsinə, Böyük və Kiçik Qaf- 
quz d-rının, geol. sistemlərinin ekoğeomor- 

tədqiqinə, müasir dağ ekogeokom- 
plekslərinin formalaşmasına kompleks 
endo-ekzodinamiki amillərin təsir dərəcəsi- 
nin müəyyən edilməsinə həsr olunmuşdur. 
Əl tərəfindən “Azərbaycanın mörfostnuktur. 
xəritəsi” (miqyas 1:500000) tərtib edilmiş- 
dir. 200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 2 

monoqrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti vur. 

Əsərləri: Морфоструктурное стро 
ных сооружсин1 Азербаһджана и сопределыныл 
территориб. Б., 1998, Зкзоморфодинамика релк 
ea rop исе дисика (на примсре северо-иҝстомного 
ехлона Болыного Канказа).Б. 2010. 
ƏLİZADƏ Elçin Rafik oğlu (42.1.1986, 

Gəncə) — Azərb. idmançısı. Boks üzrə dün- 

ya çempionatının gümüş (2005, Mian- 

yanq), Avropa çempionatının bürünc 

(2006, Plovdiv) mükafatçısı, əməkdar id- 

man ustasıdır (2011). 
ƏLİZADƏ Əbdülkərim Əli oğlu (11.1 
1906, Bakı yaxınlığındakı Bilgəh k 
3.12.1979, Baki) – Azərb. tarixçisi, şərqşü: 

nas, Tarix e.d. (1954), Azərb. SSR EA 
акад. (1955), 
Azərb, SSR əmək- 
dar elm xadimi 

(1960), Azərb. SSR 
Dövlət mül 

laureatı (1978). 
Leninqrad Şərq 
İn-tunu bitirmişdir 
(1930). SSRİ EA 
Şərqşünaslıq İn- 
tunda: (1935-38), 
eyni zamanda Leninqrad Şərq İn-tunda 
(1936-38) və Leninqrad Dövlət Un-tində 

(1938-39) işləmişdir. Ə. 1941-63 illərdə 

SSRİ EA Azərb. Filialının Tarix İn-tunda 

baş elmi işçi, direktor, Tarix və Fəlsəfə İn- 

tunun qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsinin 

rəhbəri, Azərb. 558 EA İctimai elmlər 
bölməsinin akad.-katibi, Azərb. SSR EA 
Şərqşünaslıq İn-tunun mərnşünaslıq və 

4 

he rop- 
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ƏLİZADƏ: 

məxəzləri çapahuzırlama şöbəsinin rəhbəri, 
Azərb. Sovet Ensiklopediyası Baş redak- 
siya heyətinin üzvü olmuşdur. Ə., əsasən, 
Агәф.ап və qonşu Yaxın Şərq ölkələrinin 
Səlcuqilər və monqollar dövrü tarixinin 
tədqiqatçısıdır. Nizaminin “İsgəndəmama” 
əsərinin "Şərəfnamə" hissəsinin elmi-tənqi- 
di mətnini hazırladığı üçün 1948 ildə Ə.-yə 
(124, Y.E.Bertelslə birlikdə) SSRİ Dövlət 
mükafatı verilmişdir. Nizaminin "Məxzən 

гаг" ("Sirlər xəzinəsi”: 1960), Rəşi- 
dəddinin “Cami ət-təvarix" (1957, 1965, 

1968: 3-cü cildin tam, 1-ci və 2-ci cildlərin 

müəyyən hissələrini), Məhəmməd ibn Hin- 

düşah Naxçıvaninin "Dəstur əl-katib fi tə- 

də 3 kitab: 1964, 1971, 1977) əsərlərinin 
elmi-tənqidi mətnini hazırlamış, A.A.Bakı- 

xanovun “Gülüstani-İrəm” (1970) əsərinin 

elmi-tənqidi mətninin hazırlanmasını 
tirak etmiş və redaktoru olmuşdur. Əsərləri 

iş- 

ingilis, alman, ərəb, türk, fars vəs. dillərdə 
də çapdan çıxmışdır. “Qırmızı Əmək Вау- 
rağı", "Şərəf nişanı” ordenləri ilə müka- 
fatlandırılmışdır. 

кан историк Азербаджана Х11-Х1У ва, Б. 

ƏLİZADƏ Ələşrəf Əbdülhüseyn oğlu 

(24:4.1911, Şamaxı = 223.1985, Bakı) 
Azərb, geoloqu, Geologiya-mineralogiya 

с.4. (1944), prof, (1945), Azərb, SSR ЕА 
ikad, (1945), SSRİ Dövlət mükafatı lau- 

reati (1943, 1946), 
SSRİ-nin fəxri 

neftçisi (1971) 
SSR-in fəxri 
və texnika xa: 

dimi (1971). 1935 
idə Azərb. Səna 

ye İn-tunu bitir 

mişdir, Azərb, KP 
MK katibi (1942 
44), Azərb, КР 
MK ikinci katibi (1944), “Агәтев” və 

birliklərinin rəisi 
8), M.Qorki ad. Tür. Dövlət Un- 

müdiri və Tür. SSR EA fay- 
r bölməsinin müdiri (1949. 

54), Azərb, Dövlət Neft Sənayesi Elmi 

Azəmefikəşfiyyat 

Tədqiqat və Layihə İn-tunun direktoru 
(1959-77), 1977 ildən Azərb, SSR ЕА 
İ.M.Qübkin ad. Geologiya İn-tunda regio- 
nal geologiya və tektoni- ka şöbəsinin rəh- 
bəri olmuşdur. 1938-40 və 1954-99 illərdə 
Azərb, Sənaye İn-tunda müəllim işləmişdir. 

Ə. Azərb. SSR-in əsas neft r-nlarında geol.- 
tədqiqat işləri aparmış, bir sıra mühüm neft: 

kondensat yataqlarının açılmasında. 

bilavasitə iştirak etmişdir. Mezozoy çökün- 
tülərinin neftlilik problemi ilə məşğul ol- 
müşdur, Tür. SSR-də apardığı tədqiqatlar: 
nəticəsində Pliosen çöküntülərinin stratiq- 
rafik sxemini yaratmış, Akçaqılın faunasını 

öyrənmişdir. Elmi kadrların hazırlanmasın- 
da xidməti var, Ümumittifaq paleontologi- 
ya cəmiyyətinin fəxri üzvü (1976), Qubkin 
ad. mükafatın laurcatıdır (1973). SSRİ Ali 
Sovetinin (2-ci çağırış) deputatı olmuşdur. 

İki dəfə Lenin ordeni, “Qırmızı Əmək Bay- 
rağı” ordeni və medallarla təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Maihkorexaa санта Азербабджана 
и сс нефтонҝноста Б. 1945, Палсогеновые отло- 
женин Азербадджана. B,, 1947: Нефты н еҝ por 
ложденис, Б. 1957: Земли и землетрисенин. Б.. 
1960, Аҝҹагыл Турҝменистана, r. 1-2, М. 1961 

67: Акмагыл Азербабдаана. M., 1969: Абиерон. 
Азерба“джана. М. 1973: Сәрмаг Азербаһджана. 

M, 1974 
ƏLİZADƏ Əliağa Məmməd oğlu (16.10. 
1915, Dəvəçi, indiki Şabran – 29.10.1976, 
Bakı) – Azərb, cərrahı, Tibb e.d. (1965), 
prof. (1967). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu 
bitirmişdir (1939). 1941 ildən Böyük Vətən 
müharibəsi zamanı cəbhədə cərrah kimi 

fəaliyyət göstərmişdir. 1946 ildən ömrü- 
nün sonuna qədər Azərb. Dövlət Tibb İn- 
tunun üşaq cərrahlığı: kafedrasında as- 
sistent, dosent, prof., müdir (1970-76), ey- 
ni zamanda 1973-76 illərdə in-tun tədris 

işləri üzrə prorektoru işləmişdir. Tədqi- 

qatları uşaqlarda skeletin bəzi cərrahi xəstə- 
likləri zamanı qan plazmasında gedən 
dəyişikliklərin öyrənilməsinə həsr edilmiş- 
dir. 1964-76 illərdə Azərb. SSR Səhiyyə 
Nazirliyinin Baş uşaq cərrahı olmuşdur. 
100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Ə. 1968 

ildə Azərb. dilində çap olun-muş ilk “Uşaq 

cərahlığı” dərsliyinin müəllifidir. 
ƏLİZADƏ Əzizməmməd Nuru oğlu (1.12. 

1923, Bakı – 7.1.1978, Bakı) - Böyük 

Vətən müharibəsinin iştirakçısı, mayor. 
Buynaksk hərbi piyada məktəbini bitirmiş 
(1942), 416-cı Azərbaycan diviziyasında 
Vzvod, rota komandiri olmuşdur. Müharibə 

qurtardıqdan sonra Berlində İmperiya dəf- 
tərxanasının ilk komendantı idi. 1947 ildə 

ordudan təxris olunmuş, 1951-54 illərdə 

yenidən hərbi xidmətə qayıtmışdır. 1947- 
51, 1954-65 illərdə ücarət sistemində, 
1965-77 illərdə resp, Orduya, Avlasiyaya 
və Donanmaya Könüllü Yardım Cəmiyyə- 
tində işləmişdir. 1 və 2-ci dərəcəli Vətən 

müharibəsi, “Qırmızı Ulduz" ordenləri ilə 
təltif edilmişdir. 
ƏLİZADƏ Firəngiz Əliağa qızı (d.28.5: 
1947, Bakı) — Azərb. bəstəkarı, pianoçu, 

musiqişünas, pedaqoq: Azərb. Resp. xalq 
artisti (2000), Azərb. Resp. əməkdar incəsə- 

nət xadimi (1990), 
AMEA-nın müzvü 
(2017). Azərb. Döv- 
lət Konservatori- 
yasını (1970, U.Xə- 
İilovun fp. sinfini: 
1972, Q.Qaraye- 
vin bəstəkarlıq sin- 

Əsərləri: Ер, 
tası (1970), Ер. ilə ork. üçün konsert (1972), 
simli kvartet (1974), simfoniya (1976), 
"Vətən: haqqında nəğmələr” oratoriyası 
(1978, N.Xəzrinin sözlərinə), violonçel ilə 
fp, üçün “Habilsayağı" (1979), orqan üçün 
fantaziya (1982), “Ав а(1 haqqında əfsanə" 
rök-operası (1985), “Üç akvarel” vokal sil- 
siləsi (1987, N.Rəfibəylinin sözlərinə), 
simli kvartet üçün “Dilogiya-1” (1988), 

“Dilogiya-2” (1989), “Boş beşik” (1993) 
baleti, simli kvartet, zərb alətləri və sinte- 
zator üçün "Muğamsayağı” (1993), N.Hik- 
mətin sözlərinə bariton, Xor və kamera 
ansamblı üçün “Ölümsüzlüyə səyahət" ora- 
töriyası (1997), “İpək yolu” silsiləsi: ud və 
kamera ansamblı üçün “İlğım” (1998), 
simli kvartet və maqnit yazısı üçün "Qazis" 
(1999), zərb alətləri və orkestr üçün konsert 

(1999), violonçel, violin, xalq çalğı alətləri 
üçün septet “Dərviş” (2000, Nəsiminin söz- 
lərinə), fp. və simli kvartet üçün "Abşeron" 

kvinteti (2001), violonçel üçün “Oyanl" 

(2005, M.Rostropoviçə həsr olunmuşdur): 

“İntizar” (2007), “Qarabağnamə” (2007), 
"Sənin adın dənizdir” (2011) operaları, ki- 
no- filmlərə musiqi və s, Ə, bir çox müasir: 
musiqi festivallarında (İtaliya, İsveç, Qərbi 
Berlin, Meksika, ABŞ, İngiltərə, Hollandi- 
ya) iştirak etmişdir. 20 əsr bəstəkarlarından 

P.Hindemit, A.Şönberq, A.Berq, О.Мез- 
sian, C.C.Keyc, A.Şnitke, S.Qubaydulina, 
Y.Denisov, V.Silvestrov və b.-nın əsərlə- 

rini, həmçinin öz əsərlərini Azərb.-da və 
xaricdə ilk dəfə Ə. ifa etmişdir (fortepiano). 
Əsərləri dünyanın bir çox məşhur musiqi 
ifaçıları (Yo-Yo-Ma, E.Qlenni, Х.Напп, 
İ.Monigetti) və musiqi kollektivləri Kronos 
Quartet (San-Fransisko), Collegium No- 

vum (Sürix), Berliner Flarmoniker, Ams- 
terdam Royal Gebau tərəfindən səslən- 
dirilmişdir. 1976 ildən Azərb. Dövlət Kon- 
servatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Aka- 
demiyası) dərs deyir (1990 ildən prof:). 
“Azərbaycan bəstəkarlarının orkestr üslu- 
bu” metodik vəsaitlərinin (1991), “Qara 
Qarayev" (1997), “Azərbaycanın simfonik 
muşiqisi” (1998) kitablarının müəllifidir. 
Azərb. Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin 
katibi (1990-2007) olmuş, 

ridir. Azərb. Resp.-nın “Şöhrət”, ": 

ordenləri ilə təltif edilmişdir. YUNESKO- 
nun "Sülh artisti” (2008) fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 
ƏLİZADƏ Hikmət Əbdül oğlu (d.1.9. 
1956, Bakı) — Azərb. pedaqoqu, pedaqoli 
e.d. (1996), prof. (1998). Ə.Ə.Əlizadənin 
oğludur. Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tunu 
bitirmişdir (1978). Orta məktəbdə müəllim 
(1978-80), Azərb, Dövlət Un-tinin (indiki 
BDU) pedaqogika kafedrasında müəllim, 
dosent və prof, (1983 ildən) işləmiş, 2006 

ildən dekandır. Tədqiqatları demoqrafik 
amillərin şagird şəxsiyyətinin formalaşma- 
sına təsirinin öyrənilməsinə həsr edilmiş- 
dir. 150-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 
“Tərbiyənin demoqrafik problemləri” ki- 
tabinin müəllifi, bir neçə dərslik və dərs və- 

saitinin həmmüəllifidir, 
ƏLİZADƏ HümmətƏli oğlu (10.10.1907, 
Cənubi Azərb.-nın Suldüz obası — 1941, 
Qazax r-nunun Köçəsgər k. (hazırda Ağs- 
tafa r-nuna daxildir)) — Azərb. folklorşü- 

nast, 11 yaşında ailəsi ilə birlikdə Bakıya, 
oradan da Qazax qəzasının Köçəsgər Ҝ.-пә. 

köçmüşlər. Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tunu 
bitirmişdir (1930). Azərb. şifahi xalq ədə- 
biyyatının toplanması, nəşri və tədqiqi sa- 
həsində mühüm xidmətləri var. Ə. Azərb., 
Ermənistan və Gürcüstanda yaşayan aşıq- 
lardan, dastan və nağıl söyləyicilərindən 
eşitdiyi xalq ədəbiyyatı nümunələrini ya- 
ziya almış və "Azərbaycan el ədəbiyyatı” 

(2cilddə, c.1, 1929, с.2, 1936), “Azərbay- 

сап aşıqları” (1929), “Aşıqlar” (2 cilddə, 
61, 1935) с.2, 1936), “Dastanlar və na- 
ğıllar” (1937), "Azərbaycan bayatıları” 

(1938), “Aşıq Ələsgər" (1934, 1935, 1937), 
“Qoşmalar” (Aşıq Hüseyn Bozalqanlının: 
1938), “Aşıq Əsəd" (1939) və s. kitabla- 

rında nəşr etdirmişdir. “Koroğlu” dastanı- 
hin Azərb.-da daha mükəmməl variantının 
toplayıcı və tərtibçilərindəndir (rus. 1940: 
azərb, 1941), Azərb. folkloruna dair mə- 
qalələri var. “Ülkər” təxəllüsü ilə xalq şeiri 

səpkisində qoşma və gəraylılar, avtobio- 
qrafik “Paraca” poemasını (1933) yaz- 

mışdır. 

ƏLİZADƏ İlqar Qulaməli oğlu (4.53, 
1957, Bakı) — Azərb. tibb alimi, kardioloq. 
Tibb e.d. (1996), prof. (2003), Azərb. 
Resp.-nın Əməkdar həkimi (2002), tibb 
xidməti polkovniki. Azərb. Dövlət Tibb İn- 
tunu bitirmişdir (1980), Azərb, SSR Daxili 
İşlər Nazirliyinin hospitalında həkim 

(1985-88), kardiologiya şöbəsinin rəisi 
(1988 ildən) və eyni zamanda (2000 ildən) 

Bakı Slavyan Un-tinin: tibbi biliklərin 
əsasları və mülki müdafiə kafedrasında 

(2007 ildən müdir) işləyir. Tədqiqatları, 

əsasən, hipertoniya xəstəliyinin dərman 
müalicəsinə və ekstrakorporal müalicə 
üsullarının təkmilləşdirilməsinə həsr edil- 
mişdir. 260-dan çox elmi əsərin, o cümlə- 

dən 12 monoqrafiyanın müəllifidir. 

ƏLİZADƏ İslam Qafar oğlu (10.6.1910, 
İrəvan - 4.6,1974, Bakı) — Azərb. kimya- 
çısı, kimya e.d. (1965), prof: (1969), Azərb. 
Dövlət Редадој İn-uunu bitirmişdir (1935), 
Azərb. Dövlət Un-tində baş müəllim, do- 
sent (1942), aspirantura şöbəsinin müdiri, 

elmi işlər üzrə prorektorun köməkçisi 

(1945-46), dekan (1947-52) işləmişdir. 

Azərb, Dövlət Tibb İn-tunda dosent (1952- 
54), Azərb, Dövlət Un-tndə kafedra müdiri 
(1954-60), dosent və prof. (1960-74) vəzi- 
fələrində çalışmışdır. Tədqiqatları qlikolla- 
rın müvafiq dihalogen efirlərinin sintezi, 
onların çevrilmələri və biol. fəallığının təd- 
qiqi sahəsindədir. 100-ədək elmi əsərin mü- 

əllifidir. 
ƏLİZADƏ Qambay Əsgər oğlu (20.10. 
1899, Gəncə — 7.2.1990, Bakı) — Azərb. 
geoloqu, paleontoloq və stratiqraf. Geo- 
İogiya-mineralogiya e.d. (1945), prof, 
(1942), Azərb. SSR EA-nın akad. (1962: 
m. üzvü 1955). Azərb. SSR əməkdar elm 
xadimi (1943). Azərb. Politexnik İn-tunu 
bitirmişdir. Sənaye İn-tunda (indiki Azərb. 

Dövlət Neft və Sə- 
naye Un-ti) kafed- 
ra müdiri (1932- 
60), Azərb. Elmi 
Tədqiqat Neft İn- 
tunda böyük elmi 
işçi (1930-41), 
Azərb. SSR EA 
İ.M.Qubkin ad, 
Geologiya İn-tu- 
nun direktoru (1943-45), 1941-90 illərdə 
şöbə müdiri işləmişdir. Azərb.-nın gel, qu- 
ruluşundakı Kaynozoy çöküntülərinin fau- 
na və florasını müəyyən etmiş və onun 
məllmatları əsasında Kaynozoy çöküntü- 
lərinin (Kiçik Qafqazın şm.-ş. ətəkləri, То- 
liş 4-п, Nax. MR və s, yerlərdə) strati- 
qrafik şkalası paleontoloii dəlillərlə tərtib 
olunmuşdur. Naftaları, Şərqi Gürcüstan, 
Yevlax sahələrinin geol. xəritələrinin 
tərtibində, Qərbi və Şərqi Abşeronun neftli 
Məhsuldar qat çöküntülərinin korrelyasi- 
yasında iştirak etmişdir. İlk paleontolo- 
giya-stratiqrafiya terminləri lüğətini hi 
zırlamışdır. “Azərbaycanın geologiy 
adlı çoxcildlik monoqrafiyanın müəllif: 
lərindəndir. Elmi kadrların hazırlanma- 
sında xidməti olmuşdur. Редадој| fəaliyyət 
göstərmişdir. Azərb. Paleontologiya Cə- 
miyyətinin sədri (1957) və Ümumittifaq 

Paleontologiya Cəmiyyətinin fəxri üzvü 

(1963) seçilmişdir. SSRİ-nin elm narixi 
Ümumittifaq Milli Komitəsinin üzvü ol 
muşdur. "Qırmızı Əmək Bayrağı”, "Şərəf 
nişanı” ordenləri ilə təltif edilmişdir 

Əsərləri: Tepuiosonis no теологин. Б. 
1935: Акҹагылкиб apye Alepösilian, Б. 1952 
Палеонтологии (digər müəlliflərlə birlikdə), Б.. 1952: 

Олигоненоные отдожениж востоҹдоһ насти Ma: 
лого Кавҝаза, Б., 1968: Палеогеноваж н нсогенован. 

система. Геологиж ССР, r, 47. Азербаһлжансках 

ССР (digər müəlliflərlə birlikdə). M. 1972 
ƏLİZADƏ Qəzənfər Mədət oğlu (1910, 
Cənubi Azərb., Sərab ş.-nin Hiriz k 

23:1.1994, Bakı) — Azərb. memari, Me- 

marlıq döktorü (1965), prof: (1970). Azərb, 
SSR əməkdar inşaatçısı (1960), Azərb, 

Politexnik İn-tunda (1928-32) və SSRİ 

Memarlıq Akademiyasında (1937-40) oxu- 

müş, A.V.Şusev və İ.V./oltovskidən dərs 

almışdır. Əsas işləri: Azərb. Dövlət Dram 

Teatrı (1960, M.Mədətovun iştirakı ilə) və 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının (1960) 
binaları, Zuğulbada sanatoriya-pansionat 
kompleksi, Bakının Füzuli küçəsində doq- 
quzmərtəbəli yaşayış evi (1965, 1967, hər 

ikisi Mədətovla birgə) və s. Y.İsmayılov və 
M.Mədətovun iştirakı ilə onun hazırladığı 

“Azərbaycan” üzləmə tavaları konstniksi- 
yası inşaatda geniş tətbiq edilmişdir. Ə.-nin 
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ƏLİZADƏ 

Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin nəzdində: 
altısinifli məktəbdə (1868-74), Bakt realni 
gimnaziyasında (1874-78) təhsil almışdır. 
Ərəb, fars və rus dillərini mükəmməl bilən 
Ə.Bakıda H.Zərdabi, N.Vəzirov, S.M.Qə- 
nizadə və b, ilə dostluq etmişdi, Moskvada 
Petrovski-Razumovski ад, Kənd Təsərrü- 
fatı və Meşəçilik Akademiyasını aqronom 
və iqtisadçı ixtisası üzrə bitirmi işdir (1883). 

Tələbə olarkən H.Zərdabinin təşəbbüsü ilə: 
N.Vəzirovun həmin Akademiyada yarat-: 

dığı. "İmdadiyyə” dəməyinin fəal üzvü 
olmuş,”Əkinçi” qəzetində və digər dövri 
mətbuat orqanlarında məqalələr dərc et- 
dirmişdi. Akademiyanı bitirdikdən (1883) 
sonra alman, ingilis və fransız dillərinə yi- 
yələnmiş Ə. Rusiya Maliyyə Nazirliyində 
Rixterin rəhbərlik etdiyi “Rüsum və Töycü 
şöbəsində" işləmişdi (1883-88). İqtisadiy- 

qədim memarlıq abidələrini əks etdirən ak- 
varelləri, portret və qrafika əsərləri var. 
Əsas elmi tədqiqatları memarlığın nəzəri 
problemlərinə aiddir. 1969 ildən Azərb. Po- 
litexnik İn-tunda (1975 ildən Azərb. İnşaat 
Mühəndisləri İn-tunda) memarlıq-layihələ- 
mə kifedrasının müdiri olmuşdur. 

Əsərləri: Ortoqonal proyeksiyalarda kölgə, B., 
1935: Memarlıq nəzəriyyəsi və Azərbaycanda tikinti 
təxrübəsi. B., 1986, Народиое зодҹество Азербад- 

ero прогресеианыс тралипин. Б, 1963 
ƏLİZADƏ Məmməd Mibariz Əli oğlu 
03.12.1911, Cənubi Azərb., Təbriz yaxın- 
lığındakı Халлә qəs, = 9:4.1994, Bakı) — 
Azərb. şərqşünası, şair. tərcüməçi. Filolo- 
giya e.d. (1969), prof: (1970), Azərb. SSR 
əmakdar elm xadimi (1981), 1928 ildə 
Araz çayını keçərək Naxçıvana gəlmişdir. 
Zaqafqaziya Kommunist Un-tnin partiya 
iumalistikası fakültəsini bitirmişdir. 1933: 

35 illərdə Erm. SSR-də mətbuat və m 

sahəsində çalışmışdır. 19: 

çən Ə. SSRİ EA-nın Azərb. filialında elmi 

iyii, Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn-tunda müəl- 
lim (1938-41), Bö 

müdiri (1961-85) işləmişdir. Azərb. ədə- 
biyyatı tarixinə, N.Gəncəvi yaradıcılığına, 
19-20 əsrlər demokratik İran ədəbiyyatı- 
na düir tədqiqatlar aparmışdır. Q.7 
X.Şirvani, M.Beyləqani, İ.Nəsimi. M.Fü- 
züli, Heyran xanım, M.Şəhriyar divanla- 
rından seçmə tərcümələrin müəllifidir. 
N.Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poeması- 

nı (1982) və şeirlərini (1983) Azərbaycan 
dilinə filoloği tərcümə etmişdir. Tərcü- 
mələri sırasında Eşqinin "Müntəxəbat”ı 
(1946), M.F.Axundzadənin") alüddövlə 

məktubları" (1959), Ə.Caminin "Yusif və 
Züleyxa”sı (1963), Ə.Həmidinin "Dan sö- 
külür"ü (1965), Finfovsinin “Şahnamə"si 
(с4, B., 2005, c.2, В.2009), M.Şəhriyarın 
Gecənin əfsanəsi” poeması da vardır. Ə.- 

nin şərqşünas kadrların hazırlanmasında 
xidməti olmuşdur. 

Əsərləri: Nizami və dövrümüz. В, 1947: Ni- 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabın- 
Ü: Əbülqasım Lahuti, Yaradıcılıq və 

übharizə yolu. В, 1987 
ƏLİZADƏ” Məmmədtağı Hacı Əbdül- 
səməd oğlu, Məhəmmədtağı Əli- 
zadə Şirvani (101:1858, Şamaxı 
mart 1918, Şamaxı) — ictimai: 
iqtisadçı-alim, publisist. Ə.Ə.Əlizadənin və 
AƏƏlizadənin babasıdır, Şamaxı mı 
məktəbində (1864-68), Tiflisdə Qafqaz 
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ük Vətən müharibəsi 

dövründə siyasi işçi (1941), Azərb. Radio 

Verilişləri Komitəsində baş redaktor, tərcü- 

məçi (1941-44), Azərb. Dövlət Un-tində 
şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı (1945-61), 

Yaxın və Orta Şərq xalqları kafedrasının 

yata dair biliklərini təkmilləşdirmək məq- 
sədilə əvvəl Almaniyaya, az sonra Fransaya 
getmişdi. Təqr. 1 il Fransa və İngiltərədə 
yaşamışdı. Almaniyada yaşadığı müddətdə 
topladığı faktlar və müşahidələr əsasında 
“Sileziya vilayətinin iqtisadiyyatı haqqın- 

da” elmi əsər yazıb alman dilində nəşr 
etdirmişdi. Lakin Maliyyə Nazirliyində 
Rixterin islahat layihələri üzrə məsələlərin 
həyata keçirilməsində bürokratiyaya rast 
gəldiyindən digər mütərəqqi məmurlarla 
birlikdə istefa vermişdi. 1888 ildə Şamaxı- 
ya qayıdıb xeyriyyə işləri ilə məşğul olan 
Ə. İrana səyahət etmişdi. 1906 ildə 1 Döv- 
lət Dumasına Bakı qub.-ndan deputat se- 

çilmişdi. Ə. “Trudoviklər” (“Əməkçilər”) 

partiyasına rəğbət bəsləmiş, müsəlman 
fraksiyasının üzvü kimi, qeyri-rus xalqları- 
nın milli muxtariyyəti ideyasını müdafiə 
etmiş, bir sıra siyasi dustaqlara qarşı özba- 
şınalıqlara yol verən vəzifəli məmurların 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi tələbi- 
ni irəli sürmüşdü. Rusiyada Fevral inqila- 
bından (1917) sonra Şamaxının siyasi 

həyatında fəal iştirak edən və Şəhər İcra- 
iyyə Komitəsinin sədri olan Ə. Mart soy- 
qırımı (1918) zamanı erməni-daşnak dəs- 
tələrinə qarşı mübarizənin təşkilatçıların- 
dan biri idi. Erməni-daşnak quldur dəstələri 

şəhərin əhalisinə divan tutarkən evini tərk 

etməmiş, qeyri-bərabər: döyüşdə 2 saata 
yaxın müqavimət göstərmiş, faciəli şürətdə: 
həlak olmuşdur. Erməni daşnakları onun 

mülkünü talan etmiş, od vurub yandır- 

mışdılar. Həmin vaxt Ə--nin iqtisadiyyat və 

КА.-па aid yazdığı kitablar, habelə bədii 
əsərləri də məhv edilmiş, günümüzə gəlib 
çatmamışdır. 
ƏLİZADƏ MəryəmƏli qızı (d.14.4.1950, 
Bakı) — Azərb. teatr tənqidçisi. Sənətşünas- 
liq doktoru (2001), prof, (2005). Əməkdar 

алана 
və dı teatrşünaslıq 
bitirmişdir (1971). 1976 ildən 
pedaqoyi fəaliyyət göstərir, Ы 
və yaradıcılıq işləri üzrə p rd 
nin əsas tədqiqatları milli ли 
ması və inkişafı problemlərinə həsr: 
müşdur. 500-dən çox elmi-nəzəri və: 
məqalənin, “Teatr: seyr və sehr” (1 
“Sevincin sinonimi” (2006), “Dördüncü 
ölçünün rəngləri" (2008), “Elçinin teatr 
dünyası” (2014) və 5, monoqrafiyaların 
müəllifidir. Yüksəkixtisaslı kadrların ha- 
zırlanmasında xidməti var. 
ƏLİZADƏ Mirzəağa Hacıbala oğlu (15.2, 
1910, Bakı yaxınlığındakı Əmircan qəs, = 
4.5.1981, Bakı) — Azərb. bitki fizioloqu, 

Biologiya e.d. (1959), prof: (1962). Azərb, 
SSR EA-nın akad. 

(1980: m. üzvü 

1968). Böyük Və- 
tən müharibəsi iş- 

tirakçısı (1941- 
44), Azərb, Kənd 
Təsərrüfatı İn-tunu 
bitirmişdir (1936). 

Azərb, Elmi Təd- 
qiqat Pambıqçılıq 
İn-tunda direktor 
müavini (1944-48), Azərb. Elmi Tədqiqat 
Çoxillik Bitkilər İn-tunda və Azərb. Elmi 
Tədqiqat Əkinçilik İn-tunda laboratoriya 
müdiri (1944-61) olmuşdur. 1962 ildən 
Azərb. SSR EA Genetika və Seleksiya İn- 
tunda bitki fiziologiyası laboratoriyasına: 
rəhbərlik etmişdir. 

Tədqiqatları Azərb.-da su refimi ilə əla- 
qədar çay kollarının fiziologiyasına, bitki 
hüceyrəsində nuklein turşularının, xüsusilə 

dezoksiribonuklein turşusu dinamikasının 
tədqiqinə, heterozis hadisəsinin molekul- 
yar-genetik əsaslarının hazırlanmasına həsr 
olunmuşdur. Ə. stress amillərinin bitki 
genomuna təsiri zamanı RNT və DNT frak- 
siyalarındakı dəyişikliklərin tədqiqi sahə- 
sində nəzəri və təcrübi nəticələr əldə 
etmişdir. 200-dən çox elmi əsərin, dərsliyin: 
və 4 monoqrafiyanın müəllifidir. Kadr ha- 
zırlığında xidməti var. 2 “Şərəf nişanı” or- 
deni ilə təltif olunmuşdur. 

Əsərləri: Nuklein turşilari və onların bitki hə- 
yatında əhəmiyyəti. B., 1970: Физмологиж ҹаҝ̆ного 
куста, Б. 1964: Динамиҹиоств нуклсиновых xirc- 
лот и белка s растителыноН ҝлеткс. B.. 1978, Гете- 

ролиси нуҝлеиновмс кислоты (R.T.Əliyevlə birgə): 
Б. 1982. 
ƏLİ-ZADƏ Nəhməd İslam oğlu (4.25. 
1.1952, Bakı) — Azərb. kimyaçısı, kimya 
üzrə e.d. (2015). Azərb. Dövlət Un-tini 

vi Kimya, 
TT, baş mühəndis (1 1977-83), kiçik elmi 
işçi (1983-86), elmi işçi (1986-88) işlə- 
mişdir. 1988-99 illərdə Bakı Maqnitofon 
z-dunda direktor müavini olmuş, AMEA- 
qın M.F.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi 
Kimya İn-tunda baş elmi işçi (1999-2004), 

elmi işçi (2004-13) vəzifələrində 
çalışmışdır, 2013 ildən həmin in-tda “Bio- 
mimetik sensorlar və azot (1) öksidlə ok- 
sidləşmə” laboratoriyasının müdiridir. 
Tədqiqatları azottərkibli heterotsiklik bir- 
ləşmələrin hidrogen-peroksid və azot (1) 
oksidlə koherent-sinxronlaşmış oksidləşmə: 
reaksiyalarının öyrənilməsinə həsr edilmiş- 
dir, 90-dan çox elmi əsərin müəllifidir, 
ƏLİZADƏ Pərviz Həsən oğlu (d.20.8. 
1935, Leninqrad) — energetika sahəsində 

Azərb. alimi, texnika e.d. (1991), prof, 
(1991), Azərb. Sənaye İn-tunu bitirmişdir 
(1959). 1959-61 illərdə Azərb. SSR EA- 
nın Energetika və Kibemetika İn-tunda mü- 
həndis işləmişdir. 1967 ildən Azərb. Neft 
və Kimya İn-tunda pedaqoii fəaliyyətə baş- 
lamış, kafedra müdiri və dekan olmuşdur. 
İtaliyada Roma Un-tində müəllim (1972- 
73), Nigeriyada ingilisdilli Federal Po- 
litexnik Un-tində kafedra müdiri və dekan 
(1980-84), Türkiyə və Kiprin ingilisdil. 
li un-tlərində müəllim (1997-2005), 2005 
ildən AzTU-nun prof:-u vəzifələrində ça- 
lişmişdir. 2010 ildən İstanbulda Okan Un- 
tində və İstanbul Texniki Un-tində pedaqoyi 
fəaliyyətini davam etdirir. Tədqiqatları ener- 
getika və elektronika texnikası, modelləş- 
dirmə, kompüter proqramları və s. sahələrə 
aiddir. 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 

Əsəri: Ciunpomtuil заектропривод с пулыси- 
pyiomel нагрузҝо (başqaları iləirlikdə). М. 1978. 
ƏLİZADƏ Rasim İsmayıl oğlu (4:28, 
11:1941, indiki Gəncə) - maşın və me- 

xanizmlər sahəsində Azərb. alimi, texnika 
с.4. (1992), prof. (1991). Xarkov Nəql, 
Mühəndisləri İn-tunu bitirmişdir (1965). 
1968 ildən Azərb. Politexnik İn-tunda 
(indiki AzTU) dosent, kafedra müdiri, 
dekan, 1991-92 illərdə prorektor, 1993- 
2002 illərdə kafedra müdiri, 2002-14 il- 
lərdə İzmir Yüksək Texnoloyi Un-tinin 
prof:-u olmuşdur. 2014 ildən Milli Avia- 
siya Akademiyasında, 2015 ildən AzTU-da 
çalışır. Elmi tədqiqatları klassik kinemati- 

lərin, manipulyatorların malizi və sintezi, 
mexanizmlər mexanikasında giriş və çıxış 
parametrləri arasında olan qeyri-xətti asılı- 
liq, mexanizmlərin kinematikasında qoyu- 

68), onkolofi | ində sitololi labo- nis müdi (98 1, ula sa 
tomiya şöbəsinin müdiri 1(1976-79), Elmi , Bakı) ə 

Filologiya ed. ə iyyatşiinas, Tədqiqat Kliniki və 
prof. (1993), Azərb, Resp.-nın Əməkdar hün runa 
elm xadimi (2000). Azərb. Dövlət Un-tini sında kiçik elmi işçi 1979-81), böyük elmi 
bitirmişdir (1960). Həmin ил-дә müəllim, işçi (1981-83) və 1983-2013 illərdə On- 
baş müəllim, dosent, prof. işləmişdir kologiya Elmi Mərkəzində patositomor- 
Uu Tədqiqalları Azərb. dilinin fologiya laboratoriyasının rəhbəri işlə- 

etimologiya, mətnşünas- mişdir. Tədqiqatları yumurtalıq şişlərinin 
m. problemlərinə, poetika və ədəbi dil patomorfoloyi xüsusiyyətlərinin öyrənilmə- 
tarixinin fundamental nəzəri və təcrübi mə- sinə həsr edilmişdir. 80-dən çox elmi əsərin 
sələlərinə həsr olunmuşdur. Orta: əsrlər müəllifidir. 
abidəsi “Oğuznamə”ni (1987), 2 cildlik ƏLİZADƏ Validə Möhsüm qızı (4.31.1. 
“Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası"nın 1946, Bakı) – Azərb. bitki fizioloqu, Bio- 
Teildinə daxil edilmiş dastanı nəşrə və çapa logiya e.d. (1994), prof. (2012). AMEA-nın 
hazırlamışdır. Ə. 12 kitabın, 200-ə yaxın 
elmi və elmi-publisistik məqalənin müəl- 
lifidir. Bir sıra beynəlxalq simpozium və 
konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 

Əsərləri: ХУТ əsr Azərbaycan ədəbi dili. B.. 

1966: Orta əsrlərdə Azərbaycan yazı dili. В. 1985. 
ƏLİZADƏ Sənan Ələşrəf oğlu (21.2. 
1943, Bakı – 31.1.2008, Bakı) — Azərb. 
geoloqu. Geologiya-mineralogiya e.d: 
(1983), Azərb. SSR Dövlət mükafatı lau- 
геаи (1978). Ə.Ə.Əlizadənin oğludur. 1965 
ildə Azərb. Dövlət Neft və Kimya İn-tunu 
(indiki Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un- 
ti) bitirmişdir. 1966 ildə Azərb. Geologiya 
İdarəsində fəaliyyətə başlamış, geoloq, 
böyük geoloq, xəritətərtibetmə partiyasının 
rəisi işləmiş, kompleks geol. və hidrogeo- 
loği ekspedisiyalara rəhbərlik etmişdir. 
Müxtəlif illərdə Azərb, Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini, Bakı 
Şəhər İcraiyyə Komitəsinin sədri, Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı (1990- 
93), ARDNŞ-in prezidenti vəzifələrində 
çalışmışdır. 70 elmi əsərin müəllifidir. 
Azərb. Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. 
ƏLİZADƏ Şükür Həmid oğlu (4.25. 
10.1940, Lənkəran r-nunun Viyən k.) — 
Azərb. pedaqoqu, редадојт e.d. (2004), 
prof. (2010). Azərb. Dövlət Pedaqoli İn- 
tunu (indiki Azərb. Dövlət Pedaqoyi Un-ti) 
bitirmişdir (1963). Həmin in-tun fizikanın 
tədrisi metodikası kafedrasında müəllim, 
baş müəllim (1977), dosent (1983) işləmiş, 
2010 ildən prof.-udur. Ali və orta məktəb- 
lərdə fizikanın tədrisi metodikasına dair 
280-dən çox elmi əsərin, o cümlədən bir 
monoqrafiyanın, dərs və metodik vəsaitin 
müəllifidir. 
ƏLİZADƏ Vaqif Ağamirzə oğlu (d.31. 
8.1940, Bakı) — Azərb, tibb alimi, pato- 

m. üzvü (2014), AMEA-nın həqiqi üz- 
vü (2017). Azərb. = 
Dövlət Un-tini bi- 1 
firmişdir (1968). | 
Azərb. SSR ЕА- 
nin Bötanika İn- 
tunda kiçik elmi 

işçidən başlayaraq: 
müxtəlif vəzifələr- 
də çalışmış (1972- 

2011), 2011 ildən 
həmin in-tun di- 
rektorudur. 2014 ildən AMEA Mərkəzi Nə- 

batat Bağının direktoru vəzifəsini icra 
etmişdir. 1995 ildən “Bitki fiziologiyası” 

şöbəsinin ictimai əsaslarla rəhbəridir, Təd- 

qiqatları ətraf mühitin gərginliyi şəraitində 
bitkilərin formalaşması, bitkilərin davam- 
lılığının hüceyrə və molekulyar mexanizm- 
ləri, ətraf mühitin çirklənməsinin bioindi- 
kasiyası və remediasiyasında yerli floranın 
bəzi növlərinin rolu və s. məsələlərə aiddir. 
Ə. yerli və Qafqaz florasının endem və: 
nadir növlərinin biomüxtəlifliklərinin öyrə- 
nilməsi, bit-ki növlərinin analizi, onların 
statusunun müasir kateqoriya və kriterilərə 
uyğun qiymətləndirilməsi, onların saxlanıl- 
ması yollarının araşdırılması ilə də məşğul 
olur. 200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 
1 monoqrafiya, 2 müəlliflik şəhadətnaməsi, 
3 kitab fəslinin müəllifidir. Kadr hazırlı- 
ğında xidməti var. Azərb. Resp.-nin “Şöh- 
rət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Əsəri: Устонҹивостырәстсин ктоксиҹиокти 
металлов и нефтииых углеводородов. Падхады к 
фиторемедианин (T.S.Şirvani, E.T.Əlirzayeva ilə 
birlikdə).B. 201. 
ƏLİZADƏ Zeynalabidin Cavad oğlu, 
Axund Ağa (22.10.1871, Bakı yaxınlı- 
ğindakı Pirşağı k. — 15.12.1954, Bakı) – 
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ƏLİZADƏ 

Əl-Qaraviyyin Univerniteti. Mərakeş 

Azərb. ilahiyyatçısı, din xadimi, maarifçi, 

Atası Axund Məhəmməd Cavad dövrünün 
nüfuzlu din xadimlərindən olmuş, Bakı 
qub. Şiə Ruhani İdarəsinin sədri vəzifəsin- 

də çalışmışdır. Ə, ilk təhsilini (с̧ә 
mədrəsəsində almışdır. 

ad Un-tinin ilahiyyat fakültəsini bitir- 
n sonra Nəcəf ş,-ndəki Ali Dini Un- 

14 oxumuşdur. 1896 ildə təhsilini uğurla 
başa vurub axund rütbəsi qazanan Ə. İçəri- 
şəhər məhəllə məscidlərindən birinə təyinat 

mişdir. 1903 ildə Şeyxülislam Əbdüssə- 

dəki “Qüdsi” 
Bu 

ənin zəmanəti ilə “Təzəpir” 
təyin edilmişdir. 1904 ildə 

füsəlmanları Şiə Ruhani İdarəsinə 

çilmişdir. О, 1907 ildə yaradılmış 
əl” Bakı Müsəlman Ruhani Cəmiy- 

sisçilərindən biri olmuş, oranın ilk 
sədr müavini, sonra isə sədri seçilmişdir. 

niadlı məktəb-mədrəsənin təşkilinə də 
ərlik etmişdir. 1918 il dekabrın 11-də 

şeyxülislam Məhəmməd Pişnamazzadə is- 
efa verdikdən sonra Ə. şeyxülislam təyin 

Ə. 1944 ildə keçirilmiş Za- 
qafqaziya müsəlmanlarının 1-ci qurultayın- 
da yeni yaradılmış 

olunmuşdur. 

Zaqafqaziya Müsəl- 
manları Ruhani İdarəsinin ilk sədri və 

əfə Qafqazın şeyxülislamı seçilmiş, 
sonunadək həmin vəzifədə çalış- 

мә. 1945 il İran səfərində Təbrizdə vəz 
ermiş, Tehran un-tində mühazirə oxumuş- 

dür, 1952 ildə Vyana sülhü müdafiə kon- 
ndə Qafqaz müsəlmanları adından 

məruzə ilə çıxış etmişdir. 
ƏLİZADƏ Zəkəriyyə Məbud oğlu 12.2. 
1936, Nuxa 5. (indiki Şəki) — 23.11.2016, 

Şəkil – Azərb. geoloqu, geologiya-mi- 

neralogiya e.d. (1990). 1958 ildə Azərb, 

Neft və Kimya İn-tunu (indiki Azərb. 
Dövlət Neft və Sənaye Un-ti) bitirmişdir. 
1959-72 illərdə Azərb. SSR EA-nın Geo- 
logiya İn-tunda müxtəlif vəzifələrdə çalış- 
miş, 1972-2014 illərdə Şəki Regional Elmi 
Mərkəzinin rəhbəri olmuşdur. 2014 ildən 
həmin mərkəzdə aparıcı elmi işçi kimi 

tərmişdir. Elmi tədqiqatlarının 

sahəsi çökmə süxurların geokimyası ilə əla- 
qədardır. 80-dən çox elmi məqalənin, o 
cümlədən 8 kitabın müəllifidir. Elmi kadr- 
ların hazırlanmasında xidməti var, 
ƏLİZADƏ Zinyət Əliheydər qızı (26.12. 
1922, Bakı – 24.12.1998, orada) — Azərb. 
dilçisi, filologiya e.d. (1981), prof: (1985), 
Əməkdar elm xadimi (1990). Azərb, Döv- 
lət Un-tini bitirmişdir (1951), Həmin ildən 
un-tdə pedoqoyi fəaliyyət göstərmişdir. 
Türkologiyanın müxtəlif sahələri ilə bağlı 
tədqiqat aparmışdır. 150-dən çox elmi mə- 
qalənin, 4 kitabın müəllifidir. Türkiyə, 
Rusiya, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qır- 
ğızıstanda keçirilən türkoloyi qurultayların, 
elmi konfransların iştirakçısı olmuşdur, 

Əsərləri: Müasir Azərbaycan dilində modal 

sözlər, В., 1965: Azərbaycan atalar sözləri və zərb mə- 

səllərinin leksik semantik xüsusiyyətləri. B., 1980: 

Azərbaycan atalar sözlərinin həyatı, B., 1985. 

ƏL-QARAVİYYİN UNİVERSİTETİ 
(әт, 0:3 All Задә.) — Mərakeşin Fəs ş.-də 
un-t. İslam dünyasının ilk qabaqcıl dini və 
təhsil mərkəzlərindən biri. Əsası 859 ildə 
Fatimə əl-Fihri tərəfindən məscid-mədrəsə 
kimi qoyulmuş, sürətlə inkişaf edərək dini 
təhsilin mərkəzinə çevrilmişdir. 859-1963 
illər arasında təhsil mərkəzi və məscid kimi 
fəaliyyət göstərmiş, burada ilahiyyatla ya- 
naşı, qrammatika, ritorika, məntiq, tibb, 

rafiya və musiqi kimi elmlər 
muşdur. 1963 ildən dövlət сә 

“dünyanın fasiləsiz: fəliyyət? : 
qədim təhsil müəssisəsi"dir. Hazırda öl-- 
kədə un-tin 4 filialı var: Şəriət fakültəsi Fəs: 
və Aqadirdə, dilçilik Mərakeşdə, ilahiyyat: 
və islam fəlsəfəsi fakültələri isə Tetuanda 
yerləşir. Təhsil ənənəvi qaydada apırılır. 
Un-tdə bir sıra alim, filosof və din xadimi, 
o cümlədən islam alimi İbn əl-Ərəbi 
(1165-1240), filosof İbn Xəldun (1332- 
1406), coğrafiyaşünas-səyyah İdrisi (1100- 
65), böyük yəhudi filosofu və ilahiyyatçısı 
Maymonid (1135-1204), ərəb coğrafiya- 
çısı və səyyahı Afrikalı Lev (1494-1554) 
və b. təhsil almışlar. 
ƏL-KİMYA (or, 245), lat. al-chemia) = 
təbiət maddələrinin (ilk növbədə metalla- 
rın), həmçinin insan bədəninin və canının 

kamilləşdirilməsi (“nəcibləşdirilməsi 
hamlandırılması) haqqında ezoterik təlim 
və həmin təlimin praktikası. Ə. bir neçə mi- 
nillik ərzində müxtəlif tarixi dövrlərdə, 
müxtəlif region və mədəniyyətlərdə möv- 
cüd olmuşdur, “Ə,” termini yun, yvuria 8ö- 
zündən ("xəlitələr hazırlama sənəti”), digər 
versiyaya görə, qədim Misir dilinin "km" 
(kopt dilində “kheme”) kəlməsindən ("qara 
torpaq”, Misirin adlarından biri) yaranmış- 
dir və ilkin mənasının “Misir sənəti" oldu. 

ğu ehtimal edilir. 
Özündə naturfəlsəfəni, sakral hərəkətlə. 

ri və texnokimyəvi prosesləri ehtiva edən 
Ə. (“müqəddəs sənət") dünyanın substan- 
sional vəhdəti, hər şeyi əhatələyən pa- 

ralelizm, makrokosmos və mikrokosmos 
elementlərinin bağlılığı haqqında təsəvvür- 
lərdən çıxış edirdi. Bir sıra rəmzi uyğunluq- 
lar insanı, onun ruhunu, bədənini və canını 

müxtəlif kosmik qüvvələrlə, təbiət ünsür- 
ləri ilə, 7 planet və onlara uyğun gələn me- 
tallarla (antik və orta əsrlər Ə.-sinda: 
Günəş-qızıl, Ay-gümüş, Marsedəmir, 
Merkurizcivə, Yupiter-qalay, Venera-mis, 
Satumqurğuşun), həmçinin ulduzlar sfe- 
rası ilə əlaqələndirir. Yerin təkində “yeti- 
şən” metalların yeddipilləli təkamülü qur- 
ğuşunla başlayıb qızılla bitir (insan bu pro- 

sesi süni şəkildə sürətləndirə bilər). Ə.-dan 
istifadə edən insanın fərqli (ruhani) status 
alması, bütün xəstəliklərdən fiziki sağalma- 
sı, ölümsüzlük verən və "qeyri-nəcib metal- 
lar”ı qızıla (qızıl ölümsüzlük rəmzi kimi 
hind Vedalarında xatırlanır) çevirə bilən 
vəlsəfə daşının alınması əl-kimyəvi prosesin 
(“transmutasiya”) müxtəlif aspektləridir. 

Kimyagərin ən mühüm vəzifələrindən 
biri bütün maddələrin əsasını təşkil edən il- 

kinovar) . rində müstəsna 
ар ә həmin məiyası fər 
onu almaq üçün “öldürülməsi” lazım olan 
metalın özünü, həm də işin yekun nəticəsini 
ifadə edə bilər. Civə “metalların anası”, 
kükürd isə "atası"dır (hind Ə.-sında kükürd 
və civə yerlərini dəyişir, Çin Ə.-sında isə 
çivə-kükürd rəmzi cütlüyü tədricən öz 
yerini qurğuşun-civə rəmzinə vermişdir). 
Bir çox təsvirlərdə başlanğıc material 
qızdırıldıqda civə və kükürdə parçalanır 
(onlara bədən-can, can-nih, in və yanı, Ay- 
Günəş və s. əksliklər uyğun gəlir), sonra 
civə təmizlənir, sabitləşir və kükürdlə yeni 
birləşməyə daxil olur, Transmutasiya pro- 
sesi çox zaman ölüm və sonrakı dirilmə 

kimi, müqəddəs nikah, kişi və qadın baş- 
hanğıclarının cinsi əlaqəsi, əks qütblərin 
birləşməsi (Avropa Ə.-sında “kimyəvi 
nikah”, hind Ə.-sında Şiva və Şaktinin 
ittifaqı, Çin Ə.-sında in və yanın, ə)daha və 
dişi pələngin birləşməsi) kimi təsvir edilir 
və bunun da nəticəsi fəlsəfə daşı, iksir, 

“ölməzlik həbi”, Hermafrodit və s. olur. 
Müasir elm heç bir Ə. ənənəsinin tam 

təsvirini verməmiş, yalnız ayrı-ayrı fraq- 
mentləri bu və ya digər dərəcədə düzgün 
bərpa edə bilmişdir. Müxtəlif mədəniyyət- 
lərin Ə. sistemlərinin bir-birinə münasibət- 
də izomorf olub-olmaması və onların qa- 
yələrinin nə dərəcədə üst-üstə düşməsi ay- 
din deyil: Ə. ənənələrinin genezisi, vahid 
mənbənin mövcudluğu, qarşılıqlı əlaqələr 
və təsirlər haqqında məsələlər açıq qalmış- 
dir. Ә.-да toplanmış zəngin kimyəvi məlu- 
mat ehtiyatı müasir kimyanın təşəkkülü 

üçün əsas rolunu oynamışdır. 

Çin Ə.-sını с.ә. 1-ci minilliyin 2-ci ya- 
педал əsasən daosizm tərəfdarları inkişaf 
etdirmişlər. H.Dabs (1892-1969) və bəzi 
digər alimlər Çin Ə.-sını başqa analofi ənə- 

nələrə təsir göstərmiş ən qədim Ə. kimi 
qiymətləndirirdilər. “Ə.” termininin kökü- 
nün, etimolofi baxımdan, “metal” və “qızıl” 
mənasını bildirən və B.Kariİqrenə görə, əv- 
vəllər “kiəm” kimi səsləndirilmiş “tsin” he- 
roqlifinə gedib çıxması da istisna olunmur. 
Autentik mənalarda Ə. 
(lyan dan), “qızıl və kinovarı ölümsüzləş- 
dirmə” (tsin dan), həmçinin “kinovarı 
ölümsüzləşdirmə" (syan dan) sənəti (şu) ki- 

mi təzahür edir, bizim eranın ilk əsrlərin- 
dən qeydə alınan traktatlar isə “kinovar 
qantınları” (dan fa), yaxud “kinovar kanon- 
ları” (dan tsyan) adlandırılır, Kinovarın 

mərkəzi rolu həm onun kimyəvi tərkibi (оф 

əsrlər) Çin Ə.-sının dövrümüzə gəlib çat- 
miş ən qədim kanonu olan “С̧јон | 1зап tun 
tsi” (“Çiou dəyişiklikləri”nin üçlü vəhdət 
harmoniyasının sübutu") əsərinin (müəllifi 
Vey Boyan, 2 əsr) ümumi nəzəri əsası ol- 
müşdür. “Çiou i"yə əsasən, dünya başdan- 
başa dəyişikliklər və qarşılıqlı çevrilmələr 
girdabıdır. Buna görə də, kimyagərlər 
ölümsüzlüyə çatmağı yalnız həyatın uza- 
dilması yolu ilə deyil, həm də əl-kimyəvi 
dərmanlar və medikamentoz vasitələrin, 
həmçinin xüsusi fiziki, ilk növbədə yoqa 
tipli nəfəs məşqlərinin ("daxili nəfəs” — tay 
si) və ruhi özünükamilləşdirmə üsullarının 
köməyi ilə "bədəndən azadolma”dın (si 
1se) keçərək öldükdən sonra dirilmə yolu 
ilə mümkün sayırdılar, Çin kimyagərləri 

insan bədənini kainatın onu bütövlükdə 
təmsil edən ayrılmaz hissəsi kimi nəzərdən 
keçirərək, bir tərəfdən şüşə və farfor 
istehsalı, metallurgiya və Кл.-пда, digər 
tərəfdən tibb, farmakologiya, dietologiya 
və erotologiyada yeni texnologiyalar kəşf 
etmişlər. Onların praktiki fəaliyyətinin əsa- 
sını “İsəma) yayının oğurlanması” daoçu 
prinsipi, qocalara cavanlaşmaq, kişilərə isə 
özlərində “ölümsüz rüşeym” (syan tay) 
mayalandırmaq imkanı verən təbii hərə- 
kətin geri döndərilməsi təşkil edirdi. 

Sima Syan “Tarixi qeydləri”ndə ("Şi 
tsi) göstərir ki, artıq imperator U-dinin (e.ə. 
141-87) dövründə sarayda qızıl və kinovar- 
İaəl-kimyəvi əməliyyatlar aparılırdı. Ə. tə- 
limi özünün klassik formasını daoçu filosof 
Ge Нипип 1283/284-343 (yaxud 363)) 
“Bao-pu-lsı” (“Sadəliyi həcmləndirən mü- 
əllimin ftraktatı1”) adlı başlıca əsərində al- 
miş, sonrakı inkişafını даос̧и alim və 

kimyagər Tao Hunszinin (456-536), gör- 
kəmli təbib (“dərmanlar hökmdarı”) Sun 
Sımyaonun (581-682) və Sin Syuyszının 
“Syan hun szya qen çii bao 521 çen” (“Qur- 
ğuşun və civə, ağac və metal haqqında ən 
dəyərli məlumatların tam külliyyatı”) əsər- 

lərində (808 il) tapmışdır. 
7-8 əsrlərdə vahid Ə. ənənəsi müvafiq 

olaraq fiziki-kimyəvi və psixo-fizioloyi pro- 
seslərə istiqamətlənmiş iki qola — “xarici” 
(vaydan) və “daxili kinovar Ifəaliyyət)”inə 
ayrılmağa başladı. “Daxili” Ə. 13 əsrdə 
“xarici” Ə. üzərində tam üstünlük qazandı. 

ilk növbədə 12 əsrdə Van Çic tərəfindən 
yaradılmış “kamil. həqiqət təlimi” (syan: 
çien szyao”) məktəbi ilə əlaqədardır. 

Hind Ə--sı (rasayana — “civə yolu”: 
sanskritcə rasa — həyatverici maye, civə =- 

ayana - yol) ilk növbədə ranrrizm və hind 
təbabəti — ayurveda çərçivəsində inkişaf et- 
mişdir. 10-14 əsrlərdə özünün çiçəklənmə 
dövründə o, Çin (daoçu) və Yunan-Suriya 
ənənəsinə məxsus texnika və ideyalarla 
zənginləşmişdir. Qədim hind metallurgiya- 
sı, tikintisi, sikkə zərbi və hətta ətirlərin 
hazırlanmasında (bu haqda Kautilyanın 

"Arthaşastra”sı və Vatsyayananın “Kama- 

sutra”sı məlumat verir) geniş istifadə 
olunan civə özünün ilk əl-kimyəvi “hə- 

yatverici maye yolu” (ölməzlik iksiri) mə- 
nasını ayurvedada almışdır, burada rasa- 
yananın (tərkibinə mineralların, metalların 
və bitkilərin müalicəvi keyfiyyətlərini təd- 
qiq edən farmakologiya da daxil idi) məq- 
sədi orqanizmin cavanlaşdırılması və hə- 
yatın uzadılması idi. İnsanın daxilinə qəbul. 
olunan vasitə kimi civə ilk dəfə Vaqbha- 
tanin (7 əsr) “Aştanqa sanqraha” ayurveda 
mərnində xatırlanır. 

Rasayananın təkamülü tantrizm çərçi- 

vəsində baş vermişdir. Birinci mərhələdə 
(3-10 əsrlər) rasayana siddhinin (fövqəltə- 
bii qabiliyyətlərin) xüsusi növü mənasını 
verirdi. İkinci mərhələdə (10-14 əsrlər) ci- 
vənin istifadəsi sistematik xarakter qazandı. 
Civə Şivanın toxumu, kükürd isə ilahə Şak- 

tinin menstruasiya qanı ilə eyniləşdirilir, 
buna görə də istənilən əl-kimyəvi əməliy- 
yat ilahi cütlüyün kainat doğuşunu simvo- 

lizə edən cinsi cütləşməsi analoqu sayılırdı 
Metalların iyerarxiyası onların kobud 

materiya ilə nə dərəcədə yüklənməsi ilə 
müəyyənləşirdi. Civə yalnız onların hamı- 
sının əsası deyil, həm də “təmizlənmə” aləti 
idi, Ona görə də, bütün metallar potensial 
olaraq kamil, onların transmütasiyası 159 
ilkin mənbəyə — Şivaya civə şəklində 
qayıdış hesab edilirdi. Civə yalnız metalı 
deyil, makrokosmik dəyişikliklərin modeli 
olan insan bədənini də (daxilə qəbul et- 
dikdə) yenidən yaradır (öz qadın təcəssümü 
Şakti ilə cinsi yaxınlığı nəticəsində mütləq 
Şivadan kainatın dövri şəkildə doğulması 
və udulması). Nəticədə insan bədəni ölüm- 
süz, ilahi (divya), qızılı (svarna), almazı 
(vacra) və kamil (siddha) olur, 

2-ci dövrün başlıca mətnləri Qovin- 

da Bhaqavatpadanın (10 əsr) “Rasahridı- 
ya tantra” (“İrqin ürəyi”), Naqarcunanın 
(10-11 əsrlər) “Rasendra manqala” (”İrq 
Hökmdarının müsbət təsiri”) və xüsusilə 
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ƏL-KİMYA 

“Rasaamaya” (“Metal preparatlar haqqında Krit a., 
traktat”, 12 əsr) əsərləridir. Tantrik Ə.-nın rəfindən surəti çıxarılmışdır) birinci hissəsi 

istər buddist, istərsə hinduist ənənəsində V külliyyatına uyğun gəlir, ikinci hissəsi 

mantralar (ritual formullar), mandalalar 
(ritual diaqramlar) və mudralar (ritual fest- 
lər), eləcə də yoqa praktikası və meditasiya 
elementləri istifadə edilir. Əl-kimyəvi dəyi- 
şikliklər allahları və ilahələri, mineralları, 
metalları, qiymətli daşları, bitkiləri, heyva- 

ir-birilə əlaqə- 
ləndirir. Bu sirli əlaqələri bilmək və onları 
xüsusi fərdi rituallarda reallaşdırmaq adep- 

əni öləndən sonra deyil, hələ sağlı- 
adolmaya (civanmukti) çatmağa 

ni mənşəli mayeləri və s. 

tə bə 
ğında 
imkan verir. 

Hatha-yoqada bədən mayelərinin = qa- 
nın (qadın başlanğıcı) və toxumun (kişi 
başlanğıcı) yenilənməsi ilə ölməzliyə nail 
olunur. Onlar yoqa enerfisi ilə kataliz olu- 

ə (amrita) çevri- naraq ölməzlik mənb: 
lirlər. Yoqun bədəni də civə kimi fəaliyyət 
göstərir: onun bütün ifrazatları (selik, sidik 
vəs.) daşı və qeyri-nəcib metalları qızıla çe- 
virmək qabiliyyəti qazanır. Yoq insan cil- 
dində Şivaya, civənin mənbəyinə çevrilir. 

Hind Ə.-sının inkişafında 3-cü mərhələ: 

iyürvedanin əczaçılıq ənənəsi və civə əsa- 
sında yaradılan preparatların (oksidlər və 
mineral duzlar formasında) işlənib-hazır- 

lanması ilə bağlıdır. 
Antik Ə, ellinist Misirdə ərintilərin 

emalı və zərgərlik işləri (həmçinin rəngli 
şüşə və boyaların hazırlanması) texnologi- 

arının ilkin materiya haqqında yunan 
fəlsəfi nəzəriyyələri, ellinist Şərq və Roma 

Şərqinin ezoterik dini inancları və mistik 

təlimləri = asrmologiya, hermetizm, magiya, 
qnostisizm və s. ilə sintezi nəticəsində ya- 
ranmışdir 

y 

Ə.-ya dair ədəbiyyat üç irihəcmli kül- 
liyyat, orta əsrlər və intibah dövrü əlyazma- 
larında anmış bir neçə traktat (anonim 

əsərlər), n 4 əsrə aid Leyden və 
Stokholm papirusları (qızıl, gümüş, qiy- 
mətli daşlar və purpur haqqında eyni texni- 
ki reseptlər toplusunu əks etdirirlər) ilə 
təmsil olunur, M külliyyatı (Venesiyada 
Müq. Mark Kitabxanasında Marcianus 
Graects 299 əlyazması, 11 əsr) 7 əsrdə Bi- 

zans imperatoru İraklinin sarayında tərtib. 
olunmuş Ə.-ya dair mətnlər toplusudur. V 
külliyyatının (Paris Milli kitabxanasında 

Parisinus Огаесиз 2325 əlyazması, 13 əsr) 

Bizanslı poligistor Mixail Psellin (11 əsr) 

zamanında tərtib olunduğu ehtimal edilir: 
tərkibinə görə bir çox cəhətləri ilə M külliy- 
yatı ilə üst-üstə düşür və əsasən texnoloyi 
xarakterli mətnlərdən ibarətdir. AL külliy- 

yatının (Paris Milli kitabxanasında Pari- 

sinus Graecus 2327 əlyazması: 1478 ildə 
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isə naməlum mənşəli mətnlərdən ibarətdir. 
Bəzi traktatların müəllifləri 3-6 əsrlərin 

real kimyagərləri (Panopolisli Zosim, Kiçik 
Olimpiodor) olsa da, digərlərinin müəllif- 
liyi qədim filosoflara (Demokrit, Levkipp), 
əfsanəvi müdrik şəxsiyyətlərə və hökmdar- 
lara (fars maqı Ostan, Musa, onun bacısı 

Yəhudi Məryəm, suriyalı Komari, Kleopat- 
га), həmçinin mifoloyi personailara, hətta 
allahlara (Mehriban İblis, Hermes Trisme- 
gist, ilahə İsida) aid edilir. Qorunub saxlan- 
miş traktatların böyük hissəsi 3-4 əsrlərdə, 
ən зопипсијал isə 7 əsrdə yazılmışdır. 

Artıq 1 əsrdə Seneka və Plininin istinad 

etdiyi ən qədim Ə. ənənəsi Demokrit və 
müəllimi Ostanın adı ilə bağlıdır. Bu ənənə 

qismən ellin dövrünə gedib çıxır (Mendes- 
dən olan Bol, təqr. e.ə, 150 il) və ehtimal 

ki, Demokrit məktəbinin kimya və texno- 

logiyaya dair itirilmiş traktatlarının bəzi əsl 

reseptlərindən yararlanmışdır. Bu ənənə 
texnoloyi müddaaları ilə səciyyələnir və 
şüşənin rənglənməsinə, zərgərlik işində qı- 
zılin və gümüşün imitasiyası üçün xəli- 
tələrin istehsalına dair praktiki resept- 
lərdən ibarətdir. Psevdodemokritçilik ru- 

hunda yazılmış “Təbii və sirli” (Фискб. 
как ntcrixd) əsərində Ə.-nın nəzəri əsası 
kimi bütün maddələrin universal “sim- 

patiyası” (qarşılıqlı fəaliyyəti) stoik an- 
layışı və təbii fenomenlərin süni şəkildə 
yenidən yaradılmasının mümkünlüyünü 
izah edən mimesis (təqlid) adlı daha qə- 
dim fəlsəfi nəzəriyyə çıxış edir. 

Kimyagərliyə dair ilk real traktatların 
müəllifi olan Panopollu Zosim (Misir, təqr. 
300 il) ilə bağlı ənənə üçün mistik-ezoterik 

və spekulyativ təmayüllər və hermetik, 
qnostik təlimlərin, eləcə də Aristotelin və 
Platonaqədərki filosofların fiziki nəzəriyyə- 

lərinin Ə.-ya gətirilməsi səciyyəvi olmuş- 
dur, Zosimə görə, Ə. (“müqəddəs sənət”) 
üsyan etmiş mələklər tərəfindən qadınlara 

ilahi vəhy kimi verilmişdir. Zosim bütün ci- 
simlərin vahid material substratını “ilahi 
su” (8ciov üğop termini həmçinin “kükürd- 
lü su” mənasını verə bilər) - civə ilə ey- 
niləşdirirdi. Kimyəvi çevrilmələr ruh-pnev- 
manın (pnevma həmçinin uçucu: maddə 
mənasını verir) yeni bədəndə yehidən ya- 
ranması kimi başa düşülür. Tale iblislərinin 
hökmranlığı altında olan cismani insan as- 
tal təsirlərin “qarışıqları” ilə boyanmışdır. 
Ruhani insan ilkin başlanğıca qayıtmadan 
ibarət olan təbii prosesi imitasiya etməklə 
həmin “qarışıqlar”dan təmizlənə və özilahi 
təbiətinə yenidən qovuşa bilər, 

İraklion ş.-ndə Fyodor Pelekan tə- Zosimin şərhçisi Kiçik О) lor ( 
əst) ilahi su”yu (ilkin materiyanı) 
telin və peripatctik 
pretasiyasında Platonaqədərki filos 
"vahid başlanğıc” ilə əlaqələndirirdi. Ə..il 
Platonaqədərki doksoqrafiyanın: 
tezi “Filosofların toplusu” (təqr. 900 il, 
əsrlər latın tərcüməsində saxlanmışdır. 
“Turba philosophorum”) adlı ərəb trakta- 
tında da edilmişdir. Əl-kimyəvi vəhdət 
rəmzi olan öz quyruğunu dişləyən həlqəvi 

ilan rəsminə qnostik və astrolofi mətnlərdə: 
də rast gəlinir. 

Müsəlman Ə--sı (8-14 əsrlər) Misir və 
yunan Ə, ənənələri əsasında formalaşmış- 

dir, Müsəlman Şərqində Ə.-ya ilk maraq 
göstərmiş şəxs kimi tanınan Əməvi əmiri 
Xalid ibn Yəzid (təqr. 660-704) Ə.-ya dair 
bir sıra əsərləri yunan və qibti dillərindən 
ərəb dilinə tərcümə etdirmiş, iyyəli 
Stefanın şagirdi Marianın rəhbərliyi altında 
özü də bu elmlə məşğul olmuşdur. “Ə."an- 
layışına da ilk dəfə onun "Hikmət cənnəti" 
(“Firdövs əl-hikmə”) əsərində rast gəlinir, 

Ə, ənənəsinin islam dünyasında ilk dəfə 
sistemləşdirilməsi, eləcə də Ə, daxilində 
öyrənilən “elm əl-məvazin" (ölçülər və ta- 
razlıq haqqında elm) Cabir ibn Həyyanın 
(Geber) adı ilə bağlıdır. O, özünün çoxsaylı 

əsərlərində (“Mizan kitabı” (“Kitab əl-mi- 
zan”) və s.) metalların quruluşunun civə- 

kükürd nəzəriyyəsini, onların qurğuşundan 
başlayaraq qızılla bitən yeddipilləli təkamül 
nəzəriyyəsini formulə etmişdir. Cabirə: 
görə, kamilliyə çatmaq və mütləq biliyi 
əldə etməyin yeganə yolu Ə.-dan keçir, 
bunun üçün “ən böyük iksi iksir əl- 
əzəm”), yaxud fəlsəfə daşını tapmaq lazım- 
dir. “Sirlər kitabı”nın (“Kitab əl-əsrar”) 
müəllifi Əbu Bəkr ər-Razi (lat. adı Rasis, 

Rhases Abubater: ö. 925) iki ilkin başlanğıc 
olan kükürd və civəyə üçüncünü — “duz”u 
əlavə etmişdir. O, Ə. tarixində ilk dəfə 
maddələrin təsnifatını aparmağa təşəbbüs 
göstərərək, bütün məlum maddələri üç 
qrupda (yer mənşəli — mineral, bitki mənşə- 
li və heyvan mənşəli maddələr) birləşdir- 
miş, cismani (bütün ərintilər: tunc, bürünc: 
və s,) və qeyri-cismani törəmə maddələri 
(yaşıl boya, krokus, sülügən və s.) ayırmış- 
dir, /bn Vəhşiyyə (10 əsr), “Böyük hikmət 
açarı” (“Miftah əl-hikmət əl-üzma”) adlı 
hermetik risalənin müəllifi İbn Ümeyl ət- 
Təmimi (lat. adı Senior Zadith Filius 
Hamuclis: 10 əsr), Fərabi (6. 950), Əbül- 
Qasim əl-Məcriti (“Hikmət sahibinin qa-: 
yösi” ("Qayət əl-həkim”, lat. “Picatrix”) 
əsəri), Məhəmməd ibn Əbdülmalik əl-Xa-: 
rəzmi əl-Kasi (“Sənətin mahiyyəti və sənət- 
karlara kömək” (“Eyn əs-sənət və övn: 

Tuğral (6. 1121) vəl 

sonuncu nümayəndəsi 
əsr) qəbul edilir.. а 

Müsəlman Ə.-sının əsasında öz təcəs- 
sümlərində bir-birindən fərqlənən müxtəlif: 
metalların vahid mahiyyəti (cinsi) haqqında 
təsəvvür дигаг, Bu təcəssümlər bir-biri ilə 
bağlı olduğuna görə onların çevrilmələri 
ransmutasiyası) mümkündür. Müsəlman 
kimyagərlərin əsərlərində fəlsəfə daşı (əl- 
iksir, lat. elixirim buradandır) haqqında tə- 
səvvür yaranır: onu qeyri-nəcib metallara 
müəyyən nisbətlərdə əlavə etməklə həmin 
metalları “sağaltmaq” (ən mükəmməl me- 
tala = qızıla çevirmək) mümkün sayılırdı. 

Müsəlman Ə.-sı metallurgiyadan əlavə, 
son antik dövr mineralogiyası, əczaçılığı, 
parfümeriyası və astronomiyasının nailiy- 
yətlərindən geniş istifadə edirdi. Eksperi- 
mental Ə.-da antik dövrdən məlum olan 
tigeldə əritmə (istinzal), distillə (təktir) və 
sublimasiya (təsid, tərcim), mumlaşdırma 

(təşmiyə), deşmə (təklis), paslandırma (təs- 
diyə) və digər əməliyyatlar tətbiq olunurdu. 
Ümumiyyətlə, müsəlman Ə.-sı antik Ə.- 
dan fərqli olaraq, daha çox rasional xarak- 
ter: daşıyır, ondakı mistik elementlər isə 

ənənələrin qalığı kimi təzahür edirdi. Mü- 
səlman Ə--sının ən böyük xidməti rasional 
əczaçılığın yaradılmasıdır. 

Qədim dünya Ə--sı ilə orta əsrlər Avro- 
ра Ә.-в arasında birləşdirici həlqə rolunu 

oynayan, eyni zamanda özünəməxsus zən- 
gin irs yaradan müsəlman Ə--sı İspaniya və 
Siciliya vasitəsilə Avropaya nüfuz etmiş, 
11 əsrin sonundan 15 əsrə qədər müsəlman 
kimyagərlərə məxsus əsərlərin çox sayda 
Tatin tərcümələri yaranmışdır IGeberin (Ca- 
birin) “Kamilliklərin cəmi” və s.l. 

Avropa Ə.-sının çiçəklənmə dövrü 12-- 

15 əsrlərdir. Qərbdə ilk dəfə Ə. 1063 ildə 
xatırlanır, 12 əsrdən başlayaraq ərəb dilin- 
dən istər yunanlarm, istərsə ərəb müəlliflə- 
rinin öz əsərlərinin latın dilinə çoxsaylı 
tərcümələri yarandı. 12 əsrin ortalarında 
Herard Kremonski Xalid ibn Yəzid, Cabir 
ibn Həyyan, ər-Razi və İbn Ümeylin, Ro- 
bert Çesterski isə Morienin əsərlərini la- 
tincaya tərcümə etdilər. Başlıca Ə. mətni 
Hermes Trismegistin “Zümrüd lövhələr” 
(ellinizm dövrünə məxsus bu əsərin latın 
dilinə tərcüməsi “Tabula smaragdina” tam 
şəkildə 1541 ildə nəşr edilmişdi) əsəri 
sayılırdı. Əl-kimyəvi nəzəriyyələr Bovedən 
olan Vinsentin “Dünya güzgüsü”, yaxud 
Varfolomey İngiltərəlinin (13 əsrin ortaları) 
“Maddələrin xassələri haqqında” və s. orta 
əsrlər ensiklopediyalarında böyük yer tu- 

roman”ın müəlliflərindən biri Јап де: 
Men (təqr. 1250-təqr. 1315), fransız Niko- 
la Flamel (1330-1418), ingilis Con Dastin: 
(13 əsrin 90-cı illəri – təqr. 1385), İsaak 
Hollandlı (14-15 əsrlər), alman Vasili Va- 
lentin (ehtimal ki, 15 əsr) və b. Ə.-nın 
adeptlərindən (transmutasiya etmiş şəxslər) 
idilər. Lakin Ə.-ya dair əsərlərin yazılma 
tarixi və müəllifliyi əksər hallarda müba- 
hisə doğurur: mas., "Ə. haqqında kitab- 
ça”nın Böyük Albertə, “Ə. güzgüsü”nün 
R.Bekona, “Filosoflar bağçası”nın Amol- 

da məxsusluğu mübahisəlidir. Foma Ak- 
vinalı və R.Lulliyə də Ə.-ya dair əsərlər aid 
edilirdi. 14-15 əsrlərin bir çox latındilli 
traktatlar isə Geber (Cabir) imzası da- 
şıyırdı. 

Müsəlman mütəfəkkirlərin (kükürd-ci- 
və nəzəriyyəsi və fəlsəfə daşı haqqında 
təsəvvürlər müsəlman Ə.-sından əxz edil- 
mişdi) interpretasiyasında antik (ilk növ- 
bədə Aristotel) naturfəlsəfəsinə dayanan 
orta əsr kimyagərlərinin görüşlərinə görə, 

bütün metalların əsasında iki başlanığıc du- 
rur: 1) aktiv - od elementindən ibarət olan 
və kükürdlə təmsil edilən quru və iti, 2) pas- 
siv — su elementindən ibarət olan və civə 
ilə təmsil edilən soyuq və nəm. Kükürd 
(lat, sulfür) və civə (lat, mercurius) Aristo- 
tel kateqoriyaları ilə forma və materiya ki- 
mi mənalandırılır. Metalların duzla, bəzən 
ammonyak duzu (naşatır) ilə, bəzən arsen- 

lə, yaxud onun birləşmələri ilə, nadir hal- 
larda isə su (bəzən “metal” su) ilə təmsil 
olunan üçüncü başlanğıcı da xatırlanır. Bu 
başlanğıc ya kimyəvi reaksiyaların hərəkət- 
verici qüvvəsi, ya da təsbit olunma, yəni əl- 
də edilmiş maddənin sabitliyinə nailolma 
prinsipidir. Fəlsəfə daşı (lat. laris philosop- 
horum, yaxud magisterium, tinktura, me- 
dikament) transmutasiyada həlledici rol 

oynayır va iki növdə — kiçik magisteriüm 
(ağ şir) və böyük magisterium (qırmızı şir) 
kimi çıxış edir, Metallara və minerallara 

kamillik verən magisterium eyni zamanda 
qiymətli daşları və insanları müalicə edə bi- 
lən dərmandır (panaseya): fəlsəfə daşının 
maye halı (aurum potabile, yəni "qızıl 
içki”) əbədi cavanlıq verir. 

Əl-kimyəvi proses (“böyük fəaliyyət” – 
lat. opus magnum) dairəvi, yaxud yumur- 
tayarı formalı qabda həyata keçirilirdi. Onu 
işin əvvəlində hermetik şəkildə kip bağlayır 
və sona qədər açmırdılar: qabı qızdırmaq 
üçün xüsusi soba — atanor istifadə olu- 

nurdu. Prosesin başlanğıc mərhələsi çürü- 
mədən (mclanosis — qaralma, yaxud nig- 

redo — qaralmış) ibarətdir və maddənin 
ölümünü, toza, ilkin materiyaya çevrilmə- 
sini bildirir, sonra maddənin əriməsi, 
filtrasiyası və parlaqlandırılması (leukosis 
o ağlanması, yaxud albedo – ağlıq), yəni 

yası və axtarılan qırmızı, yaxud qızılı rəng- 
də (xanthosis — qızılı, yaxud rubedo — 
qırmızı) maddənin alınması, yəni təbii: 
keyfiyyətlərin kamilləşməsi gəlir ki, bütün 
bunlar eyni zamanda ruhani və texniki 
mənalar kəsb edir. Ə. rəmzləri çoxmə- 
nalıdir, Belə ki, civə – Merkuri, qız, məlikə, 
zövcə, ağlıq, uşaqlıq və s.: kükürd - Sulfur, 
gənc, hökmdar, ər, qırmızılıq, ailə və s.: 
Qirmizi şir- qızıl, fəlsəfə daşı, kinovar, sü- 
|ӧрәп və s. mənaları bildirir. Ə.-nın meta- 
forik dili onun adeptlərinin öz təlimlərini 
gizli saxlamaq, bu biliklərə layiq olmayan 
və qeyri-kamil insanlardan qorumaq istək- 
lərindən irəli gəlirdi. Ə. ilə məşğul olanlar- 
dan yüksək etik normalar tələbi (Ә.-пип 
dinə dair iddialarından irəli gəlirdi) şarla- 

tanlığa yaxın olan vulqar Ә.-пип “allahsız 
və lənətlənmiş şər əməl” kimi məhkum 
olunması (dəfələrlə “bizim qızıl qara küt- 
lənin qızılı deyil” müddəası təkrarlanırdı) 
ilə müşayiət edilirdi. 

16-17 əsrlərdə yafrokimyanın banisi 
Paraselsin və davamçıları Q.Dom, Q,Kun- 
rat, M.Mayer, R.Fladd, E.Filalet, A.Lamb- 
şprint və b.-nın əsərlərində erkən dövr Ə. 
traktatlarına xas reseplura üslubu natürfəl- 
səfə və kosmololi mülahizələrlə əvəzləndi. 
Əl-kimyəvi metaforalar rozenkreyserlər (ən 
əhəmiyyətli traktatlar İ.V.Andreenin 1616 
ildə anonim çıxmış “1459 ildə Xristian 
Rozenkreyserin kimyəvi toyu” traktatı), 
Y.Böme, frankmasonlar və b. mistiklər tə- 
rəfindən çox istifadə edilirdi. 

Müq. Roma imperiyasının imperatorları 
H Maksimilian və xüsusilə II RudolfƏ., ilə 
maraqlanırdılar, imperiyanın mərkəzi Pra- 
qa ş. əl-kimyəvi tədqiqatların mərkəzinə 
çevrilmişdi. Y.B.van /elmontun, A.libayi- 
nin və İ.Nyutonun əsərlərində Ə. əhəmiy- 
yətli yer tuturdu, Əl-kimyəvi təcrübələr 
gedişində H.Brand 1669 ildə fosforu əldə 
etdi, İ.F.Bötger isə təxminən 1709 ildə 
Mayen farfonunun hazırlanma texnologiya- 
sını yaratdı. R.Boyl tərəfindən kəşf olunan 
və A,L.Lavuazye tərəfindən tamamlanan: 
kimyəvi elementin təbiəti haqqında diskus- 
siya 18 əsrdə kimyanın tamamilə Ə.-dan 
ayrılması və Ә.-пп primitiv kimya hesab 
edilməyə başlaması ilə nəticələndi. 

19-20 əsrlərdə Ə. şərhlərində insanın 
ruhi transformasiyası ön plana çıxdı. Мад- 
dənin praktiki dəyişməsi isə onun rəm- 
zi kimi nəzərdən keçirilməyə başladı 

401 



(K.A.Kortum, Y.P.Blayatskaya, R.Ştayner 
və R.Genonun əsərlərində bu prosedurların 
mənasi ezoterik ənənə çərçivəsində açılır- 
dı). Ə.-nın əsasən psixoloyi fenomen kimi 
bərpası ilk dəfə A.Hiçkokun (1857) və 
HZilbererin (1914) əsərlərində əksini tapsa 
da, K.Q.Yunqun arreriplər və fərdiləşmə 
haqqında təlimi kontekstində reallaşdı. 
M.Zliade Ə.-nı dünyanın mifomagik mən- 
zərəsindən çıxararaq inisiasiya rituallarının 
rolunu vurğulayırdı. 

Əl-kimyəvi simvolika incəsənətdə və 
ədəbiyyatda əksini tapmışdır (A.Dürer, 
P.Breygel Böyük və 1.Bosxun rəsmlərində: 
İ.V.Göte, V.Hüqo, E.T.A.Hofman, Q.May- 
rink, T.Mann, Q.Qarsia Markes, P.Koelyo, 
P.Züskindin və b. əsərlərində), 
ƏLKUR, А1Ког - Böyük Ayı bürcünün 
g ulduzu: 4,0 vizual ulduz ölçülüdür. Eh- 
timal ki, /ifsar ulduzunun uzaqdakı 
olub, ondan 11,8" bucaq məsafəsində y 
ləşir. Ə. - baş ardıcıllığın ulduzudur, ki 
ləsi Günəşinkindən təxminən 2 dəfə bö- 
yükdür. Günəşdən məsafəsi 25 pi-dir. Ə. 
Şərqdə Süha ulduzu kimi tanınır. Adına ilk 
dəfə Əbdürrəhman ibn Ömərəs-Sufinin (10 
əsr) əsərində rast gəlinir. 
ƏL-QAİDƏ (ər, 5:= ll - təməl, özül, əsas) 

beynəlxalq müsəlman terror təşkilatı. 
1988 ildə Səudiyyə Ərəbistanından olan 
Üsamə bin Laden tərəfindən yaradılmışdır. 
Ə.-Q--nin ideologiyası müsəlman ölkələrini 
dünyəvi hökumətlərdən azad etməkdən iba- 

Təşkilatın əsas məqsədi: mövcud 
lam cəmiyyətlərinin radikallaşdınl- 

ması və yenilərinin yaradılması, islam döv- 
lətlərinin dəyişdirilməsi yolunda əsas 
mancə olan ABŞ-la mübarizə, bütün dün- 

yada Ə.-Q. döyüşçülərinin və müsəlman 

qruplaşmalarının dəstəklənməsidir. 
Əvvəllər Ü, bin Ladenin iqamətgahı 

zdində 1979-89 illər müharibəsinin əf- 
qan mücahidləri haqqında informasiyanın 
toplanması və saxlanılması ilə məşğul olan 
inzibati şöbə idi. Bu mücahidlərin çoxu So- 
malidə, Bosniyada, Kosovoda, Çeçenistan- 
da və s. silahlı münaqişələrdə iştirak et- 
mişdi. 1992 ildə təşkilatın strukturu və ida- 
тә sistemi formalaşdırıldı. Ə.-Q. öz sırala- 
rına daha kiçik regional və beynəlxalq 
qruplaşmaları qəbul etmiş, onları maliy- 
yələşdirirdi. Bin Laden uzun müddət Əf- 
qanıstanın taliblərin nəzarətində olan 

ərazilərində gizlənirdi, 1998 ildə o, ərəb və 
Pakistan terror təşkilatlarının (məs. “əl- 
Cihad əl-İsla 
Kəşmirin üsyançı h 

rətdir 
olun 

nə, 

ti”) daxil olduğu 
"Yəhudilərə və səlibçilərə qarşı ümum- 
dünya islam cəbhəsi"nin yaradıldığını bil- 
dirdi. Ə.-Q.-nin ən böyük terror. aktı 
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Nyu-Yorkdakı Ümumdünya ticarət mər- 
kəzinin binalarına və Vaşinqtonda Реп-- 
taqona aviahücumudur (11:9:2001). 
ƏLQAS MİRZƏ (154.1516 — 1550) — 
Səfəvi şahzadəsi, 1 Şah İsmayılın oğlu. 
T Təhmasib Ə.M--ni Şirvana bəylərbəyi 
təyin etmişdi (1538). 1547 ildə 1Təhmasibə 
qarşı qiyam qaldıraraq özünü müstəqil 
hakim elan edən Ә.М. şah ordusu ilə Samur 
çayı yaxınlığındakı vuruşmada məğlub 
oldu. İstanbula qaçan Ə.M. Osmanlı sultanı 
Süleymanın (1520-66) qoşunları ilə bir 
neçə dəfə Azərb.-a hücumlar etsə də, məğ- 
lüb olub Türkiyəyə qayıtdı. 1550 ildə Bəh- 
ram Mirzə və İbrahim Mirzənin başçılığı 
ilə 20 minlik süvari qoşunla döyüşdə əsir 
alınan Ə.M, Təhmasibin əmri ilə öldürül- 
müşdür. 
ƏLQƏDARİ, Mirzə Həsən Hacı 
Abdulla oğlu Əlqədari (15:10, 
1834, Dağıstan, Balaxani k. — 12:9.1910, 
Dağ., Əlqədar k.) - Dağıstan tarixçisi, 

maarifçi, şair. Milliyyətcə ləzgidir. Son- 
ralar ailəsi Əlqədar k.-nə köçmüşdür. Ərəb, 
fars, Azərb. və rus dillərini mükəmməl 
bilən Ə. bir müddət dairə idarəsində mirzə, 
məhkəmə üzvü, sonralar isə 12 il Cənubi 
Tabasaranda naib olmuşdur. 1877 ildə 
Dağ--da çarizm əleyhinə iğtişaşda iştirak 
etməkdə təqsirləndirilərək Tambov qub.-na 
sürgün edilmiş, 1883 ildə sürgündən qa- 
yıtdıqdan sonra ömrünün sonunadək müəl- 
limliklə məşğul olmuşdur. Ə. “Əsəri-Da- 

ğistan” əsərinin (1903 ildə Bakıda nəşr 
edilmişdir) müəllifidir. A.A.Bakıxanovun 
“Gülüstani-İrəm” əsərindən istifadə yolu 
ilə Azərb. dilində yazılmış bu əsərdə ən 
qədim dövrlərdən 19 əsrin ortalarınadək 
Dağ.-ın tarixi müfəssəl təsvir edilmişdir. Ə, 
“Məmnun” təxəllüsü ilə Azərb. və ərəb 
dillərində şeirlər də yazmışdır. “Cirab əl- 
Məmnun” (1912) əsərində şəriətin başlıca 
qaydaları və islama dair digər məsələlər: 
əksini tapmışdır. “Divan əl-Məmnun” şeir 
kitabı 1913 ildə Teymurxan-Şurada (indiki 
Buynaks) nəşr olunmuşdur. H.Zərdabi və 
b. Azərb, ziyalıları ilə yaxın dostluq mü- 
nasibətləri olan Ə.-nin “Əkinçi”, “Şərqi- 

Rus” qəzetlərində, “Molla Nəsrəddin” 
dumalında şeir və məqalələri çap olunmuş, 
dumalın ilk nömrələrini Dağ.-da: təbliğ 
etmişdir. 2009 ildə Əlqədar k.-ndə Ə.-nin 
muzeyi fəaliyyətə başlamışdır. 
ƏL-QOR, Qhor - Qərbi Asiyada, Fə- 
ləstin ərazisində tektonik çökəklik. Şm.- 
dan с.-а təqr. 200 km məsafədə uzanır, eni 
25 kmzədəkdir. Çökəkliyin dibində İordan 
çayı dərəsi, Tiveriad gölü, Ölü dəniz yer- 
ləşir. Yer kürəsi səthinin ən alçaq nöqtəsi 
(“400 m) Ölü dənizin sahilindədir. Hünd. 

hipotezi 1889 ildə Ə.-un spektral tə 
qatları ilə təsdiq olunmuşdur. Ə.-un: 

вара 29 pk-dir. Ə, sistemində orbital 
dövri 1,86 il. olan üçüncü ulduz təyin 
olunmuşdur. Parlaqlığının dəyişmə əyrisi 
Ə.-dakı kimi olan dəyişən ulduzlar Əlqul 
tipli ulduzlar sinfinə aiddir. 
ƏLLAF (ər, -АХс. – ot, ələf satan) – Yaxın: 
Şərqin bir sıra ölkəsində, həmçinin Azərb... 
da ot, saman, arpa, buğda, un və s. satan 
şəxs, 
ƏLLAMƏ (әг. дадә) — çoxbilən) = islam 
hüququ (fiqh) və fəlsəfəsi sahəsində ensik- 
lopedik biliyə malik şəxslərə verilən fəxri 
ad. Elmi hövzələrdə rəsmi elmi dərəcə de- 
yildir. Əsasən C.Asiya və Orta Şərqdə ya- 
yılmışdır. Qismən “professor” və “рота” 
sözlərinə müvafiq olsa da, başqa dillərdə 
dəqiq qarşılığı yoxdur. Ə.-lərin bilikləri de- 
düksiyaya əsaslandığından, onların əksəriy- 
yəti həm də filosof olmuşlar. Ə, kimi ta- 
nınmış ən görkəmli şəxslər Əllamə 7əbarə- 
bai, Əllamə Zilli, Əllamə Məclisi, Əllamə: 
İqbal (Lahuri) və b.-dır. Digər sahələrdə 
də Ə.-lər olmuşdur (məs., Əllamə Dehxuda: 
və b,). 
ƏLLƏMƏ - bax Palpasiya. 
ƏLMƏKOLU – Azərb. Resp. Siyəzən 
r-nunun Dağ Quşçu ə.d.-ndə kənd, R-n 
mərkəzindən 18 kn c.-q.-də, Baş Qafqaz 

silsiləsinin ətəyindədir. Əh. 4 (2015), hey- 
vandarlıqla məşğuldur. 
ƏL-MORQAN NEFT YATAĞI, Mor- 
qan - Misirdə iri dəniz neft yatağı. Süveyş 
körfəzi akvatoriyasında, Süveyş ş.-ndən 
220 km c--da yerləşir, Süveyş körfəzi neftli: 
qazlı hövzəsinə daxildir. Sahəsi 46 kmi, 
1965 ildə kəşf edilmiş, 1967 ildən işlənilir. 
İlkin sənaye ehtiyatı 210 mln. r-dur. 1156- 
1952 m dərinlikdəki Miosen yaşlı qumdaşı 
neftlidir. Neftin sıxlığı 865-910 kq/mi-dir. 
Neft Ras- -Şükeyr port-terminalına kəmərlə 

ƏL-MÜHƏRRƏK — bax Mühərrək. 

ƏLMÜQƏNTƏRAT (ər, al |) — 
qövslər) — göy qübbəsinin üfüqə paralel 
kiçik dairəsi. Ulduzların sutkalıq hərəkəti 
Zamani eyni bir Ə.-dan keçməsinin qeyd 
olunması, Yerdə olan müşahidəçinin koor-: 
dinatlarını təyin etməyə imkan verir. 

Azərb.-da yaz, yay və da görünür. 
ƏL-ÜBEYD MƏDƏNİYYƏTİ - bax 
Übeyd mədəniyyəti. 
ƏLVAN - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Əhər şəhristanının Vərzəqan 
bölgəsinin Qərbi Dizmar kəndistanında, 
Vərzəqan дәз.-пдәп 26 km şm.-q.-də yerlə- 
şir. 
ƏLVAN (Ağvan, Arvan) KEÇİDİ - Alba- 
niyanın (Qafqaz) siyasi və iqtisadi həyatın- 
da mühüm rol oynamış keçid. "Əlvandərə 
yolu” və ya “Əlvandərə” adı ilə tanınan Ək 
qədim Qəbələnin c.-ş.-ində, Türyançay də- 
rəsi ilə Göyçay dərəsi arasında yerləşir. Uz. 
təqr. 15 (он, eni isə 1 km-dən azdır. Ә.К. 

Göyçay ş--nin şm.-ından başlayıb Qaş dü- 
zündə qurtarır, Ə.k.-ndə orta əsrlərdə mü- 

dafiə məqsədilə qala və gözətçi məntəqəsi 
tikilmişdi. 
ƏLVAN METALLAR - bütün metal və 
onların ərintilərinin (qara metal adlandırı- 
lan dəmir və onun ərintilərindən başqa) tex- 
niki adı. Fiziki və kimyəvi xassələrinə, 
həmçinin Yer qabığında yatım xarakterinə 
görə Ə.m. həm də qeyri-dəmir metallar ad- 
lanır, Texnikada müxtəlif əlamətlərinə görə 
aşağıdakı qruplara ayrılır: yün gül me- 
tallar (alüminium, maqnezium, titan, be- 
rillium, litium və 5), ağır metallar 
(mis, nikel, kobalt, qurğuşun, qalay, sink 
хәз.) çətinəriyən metallar (vol- 

fram, molibden, niobium, tantal, xrom, zir- 
konium vəs.),nəcib, yaxudqiymətli 
metallar (qızıl, gümüş, platin və platin 
fəsiləsi metalları), səpələnmiş me- 

tallar (qallium, indium, tallium).nadir 
torpaq metallar (skandium, ittrium, 
lantan və bütün /anranoidlər), radioak- 
tiv metallar (texnesium, fransium, ra- 
dium, polonium, aktinium, torium, pro- 
taktinium, uran və bütün rransuran ele- 
mentlər). Məhdud miqyasda istehsal və isti-. 
fadə olunan metallar nadir metallar 
adlanır. Bunlara səpələnmiş, nadir torpaq və 
radioaktiv metallar, çətinəriyən metalların 
çox hissəsi və bəzi metallar aiddir, 
ƏLVAN METALLÜRGİYA — əlvan 
metal filizlərinin çıxarılması, zənginləş- 
dirilməsi, metalların emalı ilə əlaqədar is- 
tehsalatı əhatə edən metallurgiya elmi və 

çoxu kompleksdir, başqa faydalı 
qazıntılardan: fərqli olaraq onlarda qiymətli 

in miqdarı azdır. Filizlərin 
emalı çoxmərhələli texno- 
lofi sxemlə aparılır, Filizlər, əsasən, flotasi- 
ya üsulu ilə zənginləşdirilir (saflaşdırılır). 
Zənginləşdirmədə alınan tullantılar çox 
vaxt tikinti materialları və s. istehsalında 
xammal kimi işlədilir. Ə.m.-da xammalın 
emalının aztullantılı və ya tullantısız texno- 
logiyalarına üstünlük verilir. 

Azərb, ərazisində Gədəbəy mis yatağın: 
dan qədimdən istifadə edilir, 1636 ildə 
Azərb.-da olmuş alman səyyahı və alimi 
Adam Oleari Gədəbəy və Daşkəsən yataq- 
larında mis və dəmir filizi çıxarıldığı barə- 
də məlumat vermişdir. 1883 ildə tikilmiş 
Qalakənd misəritmə z-dunda elektroliz 
üsulu ilə qara misdən təmiz mis, habelə tər- 
kibində gümüş və qızıl olan ovuntu alınırdı. 
1887 ildə Gədəbəy mis istehsalına görə Ru- 
siyada birinci yerə çıxmışdı. Azərb.-nın 
Әлли. sənayesinə Zəylik filiz (alunit) idarəsi 
(Daşkəsən), Gəncə alüminium oksidi z-du, 
Sumqayıt alüminium z-du, bir sıra digər 
alüminium z-dlan və Filizçay kolçedan-po- 
limetal: yatağı (Balakən) filizlərini emal 

edənz-dlar vəs. daxildir. Z-dlarda yeni tex- 
nologiya ilə alüminium oksidindən başqa 
kalium-sulfat (gübrə), tullantıdan su koa- 

qulyantı, soda, elementar kükürd, tökmədə 
və tikinti materialları istehsalında istifadə 
olunan kvars qumu da alınır. Gəncə z-du- 
nun istehsalat tullantısı əlverişli tikinti ma- 
terialı kimi və digər məqsədlərlə işlədilir. 
ƏLVAN ŞİRAZİ (təqr.1377-1426) – türk 
şairi, mütəfəkkir, tərcüməçi. Həyatı haqqın- 
da məlumat azdır. Anadoluya köçən iranlı 
ailəsində doğulmuşdur. Divan şeiri esteti- 
kasının hələ təşəkkül tapmadığı dövrdə ya- 
şayan Ə.Ş.-nin şeirləri sadə türk dilində 
yazılmışdır. Ona ən çox şöhrət qazandıran 
1426 ildə tamamladığı M.Şəbüsrərinin 

VANQANADLILAR, əlvanqanad 
milçəklər (Tephritidac və ya Tidac) — 
dəyirmitikişli qısabığcıqlılar fəsiləsi, Uz. 
3-9 mm-dir. Əksəriyyətinin qanadları əl- 
vandır. Qonur zolaqlı, xallı, xırda milçək- 
lərdir. Geniş yayılmış 4000 növü məlum- 
dür, Azərb.-da yaşayan 3 növü: albalı 
milçəyi (Rhagoletis cerasi), qovun milçəyi 

Albalı milçəyi (Rhagpletis сети). 

(Myiopardalis pardalina) və itbumu mil- 
çəyi (Carpomiya schineri) ciddi ziyanve- 
ricilərdir. Ə.-ın sürfələri, əsasən, bitkiyeyən 
olub, mürəkkəbçiçəklilər və dodaqçiçək- 
lilərlə qidalanır. Adətən, tomağın səthində, 
yaxud yem bitkilərinin çiçəklərində pup- 
laşır. Ə.-ın çoxu polifaqdır. Məs., Aralıq 
dənizi meyvə milçəyi (Ceratitis capitata) 

üçün 200-ə yaxın yem bitkisi, digər Ə. 
üçün oliqofagiya səciyyəvidir. Pupu, sür- 
fəsi, yaxud milçəyi qışlayır. Bir sıra Ə. 
(zeytun, saflor, albalı milçəkləri) meyvə, 

tərəvəz və bağça bitkilərini zədələyir. 

ƏLVƏND-- İranın Zəncan ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Əbhərrud bölgəsinin 
Ətraf kəndistanında, Zəncan ş.-ndən 20 kn 
şm.-q.-də yerləşir. 
ƏLVƏND - Azərb. Resp. Zərdab r-nunda 

kənd. Əlvənd ə.d.-nin mərkəzi, R-n mərkə- 
zindən 24 Хән c.-ş.-də, Kür çayının sahi- 
lində, Şirvan düzündədir. Əh. 1091 (2015), 
əkinçilik, heyvandarlıq və quşçuluqla məş- 
ğuldur. Tam orta məktəb, mədəniyyət evi, 
xəstəxana, uşaq bağçası var. 
ƏLVƏND MİRZƏ Yusif Mirzə oğlu (7 
1504, Diyarbəkir) - Ağqoyunlu hökmdarı 
1499-1501), Uzun Həsənin nəvəsi, Ә.М. 
Gödək Əhmədin ölümündən sonra 1498 il- 

“Gülşəni-raz” əsərinin tərcüməsi olmuşdur. də özünü Təbrizdə hökmdar elan etmişdi. 
3000 beytlik əsərin 999 beyti M.Şəbüstəri- Lakin Əzizkənd yaxınlığında Ə.M.-ni məğ- 
nin, qalanı isə Ə.Ş.-nindir. Şəbüstərinin lub edən qardaşı Məhəmməd Mirzə haki- 
əsərindəki suallara ayə və hədislərlə cavab miyyəti ələ keçirdi. 1499 ilin axırlarında 
verən şair əsərin anlaşılmasını asanlaşdır- Məhəmməd Mirzə əmisi oğlu Murad tərə- 

miş, bununla da, ilk dəfə olaraq, təsəvvüf findən öldürüldü. Ağqoyunlu taxt-tacının 
simvolizmini türk ədəbiyyatına gətirmişdir. iddiaçısı olan Ə.M. və Murad arasında 
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ƏLVƏNDİ 

1500 ildə Əbhərdə bağlanan sazişə əsasən 
Ağqoyunlu dövlət iki hissəyə bölündü. Qı- 
zilüzən çayı sərhəd olmaqla İraqi-Əcəm, 
İriqi-Ərəb, Fars və Kirman Muradın, 
Azərb.-ın Kürdən c.-daki vil-ləri və Erm.- 
nın bir hissəsi isə Ə.M.-nin hakimiyyətinə 
keçdi. Qızılbaşlara qarşı döyüşə hazırlaşan 
ƏM: 1501 ilin yazında Naxçıvan yaxınlı- 
ğında Şərur vuruşmasında 1 Şah İsmayıl tə- 
rəfindən məğlub edildi. İsmayılın Təbrizdə 
olmamasından istifadə edən Ə.M--nin 1502 
ildə hakimiyyətini bərpa 1: 
tutmadı. Diyarbəkirə dönən Ə.M. yerli ha- 
kim Qasımbəyi məğlub edərək hakimiyyəti 
ələ keçirdi. 
ƏLVƏNDİ (təxəllüsü: əsl s 
kov) Məhəmməd (1872, ба 
Bakı) – Azərb, aktyoru. Səhn 
1890-cı. illərdə Bakıda həvəskar al 
kimi başlamışdır. Sonralar, əsasə 
cəmiyyəti nəzdindəki teatr truppasında 
çıxış etmişdir. Ə.-nin repertuarı geniş, çox- 
sahəli və zəngin olmuşdur. Rolları: Heydər 
bəy (“Нас Qara”, M.F.Axundzadə), € 
bəy, Rüstəm bəy ("Yağışdan çıxdıq, yağ 
mura düşdük”, “Müsibəti-Fəxrəddin”, 
N.Vəzirov), аһ Təhmas ("Nadir şah”, 
N.Nərimanov), Murtuzaqulu xan, Sadıq 
xan (“Ağa Məhəmməd şah Qacar”, 
Ə.Haqverdiyev), Qəhtan ("Dəmirçi Gavə”, 
Ş.Sami), Osip ("Müfəttiş”, N.Qoqo1), Yaqo: 
("Orello”, U.Şekspir), Herman (“Оас̧ад- 

и”, F.Şiller), təbib: ("Zorən təbib”, 
1.Molyer) və Ы. Onun yaratdığı obrazlar 
oimaşaçıların əhvali-ruhiyyəsinə, düşün- 

dərin təsir göstərirdi. Ə. dövrün 
mittərəqqi fikirli: ziyalıları ilə birlikdə 
гәт. teatrının geniş xalq kütləsi içərisin- 
də nüfuzunun artma na çalışmışdır. 

son aylarını səfalət içində keçirmişdir. 
Əd: Kərimovl. Məhəmməd Əlvəndi. "Unu- 

dulmaz səhnə ustalar” kitabında. B.. 1981: Kəri- 

moyl. Azərhaycan peşəkar teatrının tarixi və inkişaf” 
mərhələləri. В., 2002. 

ƏLVƏNDİ – İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Bos- 
tanabad bölgəsinin Mehiranrud kəndista- 
nında, Bostanabad qəs.-ndən 12 kmşm.-da 
yerləşir. 
ƏLYAR - İranın Qərbi Azərbaycan osla- 
nında kənd. Maku şəhristanının Siyahçeş- 
mə bölgəsinin Bəhbəhcik kəndistanında, 
Siyahçeşmə qas.-ndən 32 Хн şm.-ş.-də yer- 
ləşir. 
ƏLYAR KƏNDİ - İranın Şərqi Azərbay- 
can ostanında kənd. Marağa şəhristanının 
Mərkəzi bölgəsinin Qavdul kəndistanında, 
bölgə mərkəzindən 55 он c.-da yerləşir. 
ƏLYARBƏYOV Tərlan bəy Abdulla bəy 
oğlu (28.11.1892, Şamaxı — 15.2.1956, Ba- 
ki) – Azərb. hərbi xadimi, gen.-m. (9.2. 
1944), Tiflisdə Mixaylovsk hərbi məktəbini 
bitirmişdir (1914) 
Birinci dünya mü- 
haribəsində (1914 
18) 205-ci Şamaxı 
piyada alayı tər- 
kibində rota və ba- 
talyon komandiri 
olmuş, alman cəb- 
həsində döyüşlər- 
də iştirak etmişdir. 
AXC ordusu yara- 
dilmağa başlayan zaman əvvəlcə piyada 
alayında xidmət göstərmiş, sonra isə Bakı 
ş.və onunr-nlarının hərbi rəisi (podpolkov- 
nik rütbəsində) təyin olunmuşdur. 1923-29 
illərdə Azərb. SSR hərbi komissarının kö- 

1918 ildə ermənilərin Bakıda törətdik- maəkçisi və ərazi idarəsinin rəisi vəzifəsində 

ləri qırğınlardan bərk sarsılan Ə. ömrünün çalışmışdır. M.V.Frunze ad. Hərbi Akade- 

M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bakı 
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miya yanında Ali komanda heyəti kursunu: 
bitirmişdir (1927). 1930-38 illərdə Cənubi | 
Qafqazın müxtəlif ali (1932 ildə Azərb, 
Neft İn-tunda, 1934 ildə Azərb. Kənd Tə- 
sərrüfatı İn-tunda) və hərbi məktəblərində 
işləmiş, milli hərbi kadrların hazırlanma. 
sında böyük rolu olmuşdur. M.V.Frunze 
ad. Hərbi Akademiyanı bitirmişdir (1941), 
Ə. Böyük Vətən müharibəsi illərində 416- 
cı atıcı diviziyanın komandiri, Azərb. SSR 
xalq: maarif komissarının müdafiə işləri 
üzrə müavini, 402-ci atıcı diviziyanın ko- 
mundanı, 58-ci korpusun komandir müavi- 

ni, 1946-48 illərdə Azərb. SSR maarif 
nazirinin müdafiə işləri üzrə müavini ol- 
muşdur. Ә. 1948 ildə istefaya çıxmışdır. 
Azərb, SSR Ali Sovetinin (2-ci çağırış) de- 

putatı olmuşdur. Lenin ordeni, "Qırmızı 

Bayraq", “Qırmızı Ulduz” ordenləri ilə 
təltif edilmişdir. Ə.-un adına Şamaxı və 

Bakıda küçə var, 
ƏLYAZMA KİTABI - bax Kirab. 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU, AMEA 
M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn- 
tü - Azərb. və Şərq ölkələrinə aid qədim, 
nadir əlyazmalar saxlanılan və tədqiq edi- 
lən elmi idarə. 1928 ildə təsis edilmiş Əl- 

yazmalar Fondu Azərb. Tarixi Muzeyinin, 

Azərb.-ı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin, 
SSRİ EA Zaqafqaziya və Azərb. filialı Şərq 
kitabxanasının, Nizami ad. Ədəbiyyat və 
Dil İn-tunun şöbə-si kimi fəaliyyət göstər- 
mişdir. 1950 ildə Azərb. EA nəzdində Əl- 

yazmalar Fondu yaradılmış, 1986 ildə in-ta 
çevrilmişdir. 1996 ildə in-ta M. Füzulinin 
adı verilmişdir. 13 şöbəsi (türkdilli əlyaz- 
malar, farsdilli əlyazmalar, ərəbdilli əlyaz- 
malar, şəxsi arxivlərin tədqiqi, elmi fond- 
lar, beynəlxalq əlaqələr, multidistiplinar 
əlyazmalar və çap kitabları, kitabşünaslıq 
və biblioqrafiya, əlyazmaların elmi ekspo- 
zisiyası və təqdimi, elektron resurslar, ki- 
tabxana və elmi informasiya, təhsil, icti- 
maiyyətlə əlaqələr) və 1 laboratoriyası (əl- 
yazmaların gigiyenası və bərpası) var. İn- 
tun fəaliyyəti Azərb. ədəbi və elmi-ictimai 
fikrinin bizə gəlib çatmış maddi nümunə- 
lərinin (türkdilli, farsdilli, ərəbdilli əlyaz- 
maların, daşbasma kitablarının, tarixi-ar- 
xeoqrafik sənədlərin, şəxsi arxivlərin) top- 
lanması, sistemə salınması, kataloqlaşdırıl- 
masi, qorunması, tədqi 
mast və təbliği məsələləri ilə bağlıdır. Ə.İ, 
orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə — tibb 
və astronomiya, riyaziyyat və mineralo- 

giya, poetika və fəlsəfə, teologiya və hü- 

quqşünaslıq, qrammatika, tarix və coğra- 
fiya, bədii nəsr və poeziyaya aid Azərb. 
türk, ərəb, fars və s. dillərdə 40 mindən 
artıq tarixi sənəd, nadir əlyazmalar kollek- 
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siyası, qədim çap kitabları və s. malikdir. 
İn-tda saxlanılan ən qədim əlyazma 9 əsrə 
aid edilən dəri üzərində yazılmış Quranın 

hərinin “Sihah-ül-lüğə” (1117), Əbu Əli 
ibn Sinanın “Qanun fit-tibb” əsərinin ən qə- 
dim nüsxəsi (1141), Xaqani və Nizaminin 
15-16 əsrlərdə üzü köçürülmüş nəfis, rəng- 
li miniatürlü külliyyatları, N.Tusi, Nəsimi, 
Füzuli, Mütənəbbi, Firdovsi, Xəyyam, 
Sədi, Hafiz, Nəvai, Cami və b, klassiklərin 
əlyazma əsərləri saxlanılır, M.F.Axund- 
zadə, A.A.Bakıxanov, C.Məmmədquluza- 

də, N.Nərimanov, M.S.Ordubadi, C.Cab- 
barlı, S.Vurğun və b.-nın arxivləri, avto- 
qrafları mühafizə və tədqiq olunur. 
ƏLYƏSƏ (or. – 4), Elişa, Yelisey 
(ivritcə — yəy? yun. — Eltocafog) (е.ә. 9. 

əsr) — peyğəmbər, İlyas peyğəmbərin şa- 
girdi və davamçısı. Quranda iki dəfə adı çə- 

kilir (6:86, 38:48), Ə. haqqında əsas mənbə 
Əhdi-ətiqdəki “1-ci Padşahlar” və “2-ci 
Padşahlar” kitabıdır. Əhdi-ətiqə görə, Ə. 
Avel-Mexoladan olan Şafatın oğludur. 
Allah tərəfindən İlyas peyğəmbərə xələf 
seçilmişdir (1 Pad. 19:16). İlyas peyğəmbə- 
rin meracının (alovlu araba ilə ərşə qaldı- 

rılmasının) yeganə şahidi olan Ə. bu 
hadisədən bir az əvvəl onun ruhundan pay 
istəmişdir. Meracdan sonra Ə. onun yerə 
düşən cübbəsini götürərək, Yerixoda qayıt- 
miş və peyğəmbərlik missiyasına başlamış- 

dir (2 Pad, 2:8-14). “2-ci Padşahlar” ki- 
tabında Ə--nin yararsız suyu pak etməsi, 
quraq Edom çöllərini suvarması, zəhərli 
yeməyi təmizə çıxarması, cüzamlı xəstəni 
sağaltması və s. möcüzələri, eləcə də bir 
sıra öncəgörmələri (Aram padşahının 

ölümü, İsrail kralı Axab və nəslinin yox 
olacağı və s.) nəql olunur. Ə. kral Yoaşın 
dövründə xəstələnmiş və vəfat etmişdir (2 

Pad. 13:14-20). 
ƏMALİ (22 —ər, imla sözünün cəmi) — 
Alimlərin hədisləri və ya başqa məlumatla- 
nöz tələbələrinə yazdırması ilə meydana 
gələn əsər növü. Əsasən müsəlman ölkələ- 
rində yayılmışdı. Hədisçilər, təfsirçilər, 

ərəb dili və ədəbiyyatı alimləri və b. rəva- 
yəti ilə məşğul olduqları bilikləri çox halda 
əzbərdən, bəzən də sənədləri ilə birlikdə 
yazdırmışlar. Hədis kitabları hədisləri ilk 

dəfə söyləyənlərin adlarına, qəbul olunmuş 
qaydalara və camclərdə söylənməsinə görə 
tərtib edildiyi halda, Ə.-lərdə belə bir ardı- 
cıllıq gözlənilməmiş, alimin hədisi söylə- 
diyi ardıcıllıqla yazıya alınmışdır. Ə.-lərin 
yazıldığı hər bir dərsə “məclis” deyildiyi 
üçün bəzi Ə.-lər “məcalis” və ya “mücali- 
sə”, yaxud “nəvadir” adlandırılmışdır. Orta 
əsrlərdə dövlət başçılarının imla məclisləri- 

nə maraq göstərməsi və bəzən özlərinin də 
hədis söyləməsi Ə--lərin əhəmiyyətini xeyli 
artırmışdır. Səlcuq dövlətinin vəziri Nizam 
əl-Mülkün (Nizamülmülk) iki Ə--si, müxtə- 
Tif şəhərlərdə təşkil etdiyi imla məclisləri 
məlumdur. İlk Ə.-nin müəllifi məlum 
olmasa da, bilinən ən qədim Ə.-lər Leys ibn 
Sədə ("Məclis min fəvaid”), İmam Əbu 
Yusifə ("əl-Əmali”), Məhəmməd ibn 
Həsən əş-Şeybaniyə (“Cüz minəl-əmali”) 
məxsusdur, 8 əsrdən 10 əsrə qədər müxtəlif 
elmlərə dair Ə.-lər tərtib olunmuşdur. Ə.- 

lər hədislərdən sonra ən çox ərəb dili və 
ədəbiyyatı, eləcə də lüğət sahəsində ha- 
zırlanmışdır. Bunlardan Saləb, Əbu ӘН əl- 
Qali, Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Abbas 
əl-Yezidi və İbnüş-Şəcərinin Ə.-ləri ən 
məşhurlardır. Fiqh və kəlam sahəsində дә. 
bir çox Ə. qələmə alınmışdır. 

ƏMALİQLƏR tor. ölkəall,ibranicə 2727), 
Əmaliqə (ər. Ziluali ) – qədim samidilli 
xalq. Ә. haqqında məlumata Tövratda və 
с. 15-12 əsrlərə aid Misir abidələrində 
rast gəlinir. Tövrata görə, dünyanın ən 
qədim xalqı olan (Saylar 24:20) Ə. Edom 
ərazisində (Sina y-a-nın şm.-ında, Ölü 
dənizlə Əqəbə körfəzi arasında) yaşamış, 
yarımköçəri həyat sürmüşlər. Ə.-in əcdadı 
İshaq peyğəmbərin nəvəsi Elifazın oğlu 
Əmaleqdir (1-ci Salnamələr 1:36). Töv- 
ratda Ə. ilə bağlı ilk qeyd İbrahim peyğəm- 
bərin dövrünə (təxm. c.ə. 2-ci minilliyin ilk 

rübü) təsadüf edir. İsrail xalqı ilə Ə, 

arasında əzəli düşmənçilik münasibətləri 
isrillilərin Миза peyğəmbərin başçılığı ilə 
Misiri tərk edib Refidimə (Sina d--ndan q.- 
də) çatdıqda, Ə.-in hücumuna məruz qal- 
maları ilə başlamışdır (Çıxış: 17:8-16), 
İsraillilərlə toqquşmalar zamanı Ə. qadın- 
lara və uşaqlara toxunmasa da (1-ci Şamucl 
30:2), uzun sürən münuqişələrdən sonra 
е.ә. 11 :əsrin son rübündə ilk İsrail hökm- 

darı Таһи Ə.-i “südəmər kömələrədək” qı- 
һпсфап keçirmişdi (1-ci Şamuel 15:3), 
Sonralar Ə. Davud tərəfindən məğlub edil- 
mişdi. Sonuncu qruplarını isə Xizqiyanın 
hakimiyyəti dövründə İsrail xalqından olan 
şimeonlular qırmışlar (1-ci Salnamələr 

443). 
Müsəlman mənbələrinə görə, ərəblərin 

əcdadı sayılan Ə, əvvəllər Babil ətrafında 
yaşamış, Babil qülləsi dağıldıqdan sonra 
Hicaza köç etmiş, oradan isə Nəcd, İraq, 
Suriya, Fələstin, Misir və s. ərazilərə yayıl- 
mışlar. İnsanların dili müxtəlifləşdikdən 
sonra Ə. ərəb dilində danışmağa başla- 
mişdılar (bax Babil qülləsi). Təqr. с.ә. 9 з5- 
rə aid Aşşur mixi yazılarında ilk dəfə adı- 
çəkilən aribuların (ərəblərin), Tövratda Ə. 
kimi dəvə üzərində təsvir olunması ərəblər- 

Лә Ә. агаззда bağlılıq ehtimalına əsas verir. 
ƏMANƏT -bax Depozit, 
ƏMANƏT HESABI (ing. saying account) 
= maliyyə (pul) vəsaitlərinin toplanması və 
əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulmuş bank 
hesabı, Ə.h. bankın müştərilərinin seçimi 
əsasında müəyyən müddətdə açılır və top- 
lanan vəsaitlərdən həmin hesaba qazanc 
faizi yığılır. Hesab həm manat, həm də xa- 
rici valyutada (dollar, avro vəs.) açıla bilər. 
ƏMANƏTİN VƏRƏSƏLƏNMƏSİ – 
əmanətçinin vəfatından sonra əmanətin və- 
siyyət Və ya qanun əsasında varisə keçməsi, 
Şəxsi hesab kartında, bankın adına notari- 
usda təsdiq olunmuş ayrıca bir ərizədə, no- 
tariusda, yaxud notariusa bərabər orqanda 
tərtib olunmuş vəsiyyətnamədə hər hansı 
şəxsin xeyrinə əmanət haqqında sərəncam 
verilən şəxs əmanətçi varis sayılır. Vəsiy- 

yət olunmamış əmanətləri bank təyin olun- 
muş hüquqi qaydada varislərə verir. Əgər 
vəfat edən əmanətçinin varisi yoxdursa, 
onun əmanəti dövlətin miras hüququ һә 
qında notarius kontorunun şəhadətnamə- 

sinə əsaslanan maliyyə orqanın yazılı tələbi 
üzrə büdcə gəlirlərinin hesabına keçir, Belə 
əmanət vərəsəsiz əmanət adlanır. 
ƏMANƏTLƏR (ing. savings) - xarici 
dərsliklərdə Ə. vergi ödənildikdən sonra 

qalan, istehlak mallarının alınmasını хәгс- 
lənməmiş gəlir kimi izah olunur: vergi 
ödənildikdən sonrakı gəlirdən şəxsi is- 

tehlak xərclərinin çıxılmasına bərabərdir. 
Ə. gəlirin investisiyaya qoyula bilən (və 
ya artıq qoyulmuş) hissəsidir. Nəticə eti- 
barilə Ə. yalnız çek kitabçası, əmarər 
hesabı, depozit şəhadətnaməsi və ya is- 
tiqraz vərəqəsi deyil, istehlakçının istək- 
lərini təmin edən əmtəə və xidmətlərdir. 
Göstərilən mənbələrdə Ə.-ə orta meyillilik 
və Ə.-ə son hədd meyilliliyi fərqləndirilir. 
Birinci halda Ə.-in gəlirə nisbəti anlaşılır 
faizlərlə ifadə olunur. İkinci halda Ə.-də 

baş verən istənilən dəyişikliyin onun ya- 
ranmasına səbəb olan gəlirdəki dəyişikliyə 
nisbəti götürülür. 

ƏMANİ Məhəmməd (təqr.1535/36, Türki- 
yə, Bayburt - 1610, 2) — Azərb, şairi. Füzuli 
ədəbi məktəbinin davamçılarındandır. Ə. 

ziddiyyətli və dəyişkən dövrdə yaşamışdır. 
1 Şah Təhmasib, sonra isə 1 Şah Abbasın 
hakimiyyəti illərində qızılbaş əmirlərindən 
olmuş, Mərvin (1599), Bəlxin (1602), Təb- 

rizin (1604) alınmasında, 1606 ildə Türkiyə 

üzərinə yürüşdə iştirak etmişdir. Bu hərbi 

qələbələr şairin qəsidələrində əksini tap- 
mışdır. Ә. haqqında ilk məlumatı verən 5-- 
diq bəy Əfşar опип Yəzd hakimi olduğunu 

və xeyirxahlığı ilə xalqın hörmətini qazan- 

dığını bildirmişdır. Azərb. dilində və farsca 
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divanları Britaniya muzeyində saxlanır. İn- 
gilisalimi Ç.Riyo şairin divanları haqqında 
məlumat vermişdir. Ə.-nin yaradıcılığı po- 
eziyada dünyəvi meyillərin güclənməsinə 
təsir göstərmişdir. Həm klassik Şərq poe- 
ziyası (qəzəl, qəsidə, rübai, məsnəvi), həm 
də aşıq şeiri (bayatı, qoşma, gəraylı) for- 

malarında yazmışdır. Ə.-nin qəzəllərində 
real insani eşq ilə sufi-pantcist eşqin vəh- 
dəti önə çıxır, fikir genişliyi fəlsəfi mahiy- 
yət alır. Ə.-nin klassik şeir üslubunda yaz- 
dığı əsərlər arasında mənzum hekayələri də 
mühüm yer tutur və o, Azərb. dilində ilk 
mənzum hekayələrin yaradıcısı hesab edilir 

ölmüş qarı”, “Tiryəkçi”, "Hatəm 
Tai və qərib” vəs.).Ə.-nin məsnəviləri 16 
əsrin ikinci yarısındakı tarixi hadisələri, 
Səfəvilərin hərbi yürüşlərini öyrənmək 
üçün qiymətli mənbədir. 
ƏMARƏ, Əl-Əmarə (ər. 3./aall) – 
İraqın c.-ş.-ində şəhər. Meysan mühafazası- 
nın inz. m. Əh. 511,5 min (2012). 

1860-cı illərdə Mərkəzi və Cənubi İraq- 
daki ərəb tayfalarına nəzarət etmək məqsə- 
dilə Osmanlı imperiyasının hərbi düşərgəsi 

kimi salınmışdır. Birinci dünya müharibəsi 
zamunı Britaniya qoşunları tərəfindən işğal 
olunmuşdur (1915). İran-İraq müharibəsi 
(1980-88) zamanı Bağdad-Bəsrə strateli 
məntəqəsini yarmağa çalışan İran ordusu 
tərəfindən çoxsaylı hücumlara məruz qal- 
mışdır. Kör, nüharibəsi (1991) zamanı 

Səddam Hüseynə qarşı üsyan qaldırmış 
şəhərlərdən biri olmuşdur. S.Hüseyn Ə. ət- 
rafindakı bataqlıqları qurutmuş, şəhər ətra- 

fina sədd çəkdirərək regiona su verilməsi 
in qarşısını almışdır. 1990-cı illər 

ində şəhər əhalisi qaçqınlar hesabına art- 
mişdir. Ə.həmçinin Müqtəda əs-Sədri dəs- 
təkləmişdir. 1999 ilin mayında baş verə 
bi ək üsyanların qarşısını almaq məqsə- 
dilə regiona BƏƏS (Ərəb Sosialist Dirçəliş 
Partiyasının) qoşunları və Respublika qvar- 
diyası bölmələri yerləşdirilmişdi. 2003 ildə 

koalisiya qüvvələrinin İraqa basqını zamanı 
Ə. yenidən S.Hüseynə qarşı müqavimət hə- 
rəkatınin mərkəzi olmuş, lakin şəhər Brita- 
niya qoşunları tərəfindən işğal olunduqdan 
sonra ingilis əsgərlərinə qarşı mübarizə 
aparmışdır, 2006 ildən şəhər Müqtəda əs- 
Sədrin Mehdi ordusu ilə Bədr təşkilatı dəs- 

tələri arasında mübarizə meydanına çevril- 
mişdir. 2008 ildə İraq ordusu ABŞ və 
B.Britaniya hərbi birləşmələrinin köməyilə 
Ə--də silah qaçaqmalçılığının qarşısını al- 
maq və şəhərə nəzarətini bərpa etmək məq- 

sədilə xüsusi əməliyyat keçirmişdir. 
Teatr, muzey və bir neçə klub fəaliyyət 

göstərir. Şəhərin yaxınlığında aeroport yer- 
ləşir. Ə. Bağdaddan c.-da Dəclə çayının 
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üzərində yerləşən əsas ticarət və kit, mal- 
darlıq, yun və dəri məmulatlarının istehsalı 
mərkəzidir, Ə.-də toxuculuq və gümüş 
məmulatlar istehsalı var. 
ƏMBƏRÇAY - Azərb. Resp, Qax r-nu- 
nun Əmircan ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 
zindən 5 km c.-da, Baş Qafqaz silsiləsinin 
ətəyindədir. Əh. 574 (2015): əkinçilik və 
heyvandarlıqla. məşğuldur. Ümumi orta 
məktəb, uşaq bağçası, klub, kitabxana, 
feldşer-mama məntəqəsi var, Kənddən: 

1imq-də 11-14 əsrlərə aid Qaraul yaşayış 
yeri, 18 əsrə aid məscid və Qurmux kilsəsi 
mövcuddur. 
ƏMBİZLƏR - Azərb. Resp. Xızı r-nunun 
Qasımkənd ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin- 
dən 15 Хән e.-da, dağətəyi ərazidədir. Əh, 
24 (2015): heyvandarlıq və əkinçiliklə məş- 
ğuldur, 
ƏMƏK - cəmiyyət daxilindəki tələbatın 
ödənilməsinə yönəlmiş məqsədəuyğun, şü- 
urlu insan fəaliyyəti, bu prosesdə insan 

əmək alətlərinin köməyi ilə təbiətə təsir 
göstərir, onun predmetlərini öz məqsədinə 
uyğun şəkildə dəyişərək mexaniki, fiziki, 
kimyəvi xassələrindən istifadə edir və bu 
zaman öz təbiətini də dəyişərək yaradıcı qa- 

biliyyətlərini artırır. Ə. bütün ictimai-iqtisa- 
di formasiyalarda insan həyatının əbədi 
təbii təminatçısıdır. Ə. insanın formalaşma- 

sında həlledici rol oynamışdır. Ə.-in ən sa- 
də və vacib cəhətləri: məqsədəuyğun fəa- 
liyyət, yaxud özü üçün Ә.: Ə. predmeti və: 
Ə. vasitələri, Məqsədyönlü əmək fəaliyyəti 
prosesində insan (Ә.-1п subyekti) yaratdığı 

Ə. alətlərinin köməyi ilə Ə. predmetini 

özünə zəruri olan məhsula çevirir. Ə.-in in- 
kişaf etməsinin əsas meyarı Ə. alətləridir. 

Onlarda maddi istehsalın inkişaf səviyyəsi, 

Ə.-in ictimai bölgüsü tipi predmetləş- 

mişdir. Ə. predmeti ilə Ə. vasitələri birlikdə 
istehsal vasitələrini təşkil edir. Ə. prosesi 
insanların təbiətə təsiri ilə məhdudlaşmır, 

İnsanlar maddi nemətlər yaratmaq üçün öz 
aralarında əlaqə və münasibətlərə — istehsal 

münasibətlərinə başlayırlar. Mülkiyyət for- 
malarının dəyişməsi iş qüvvəsinin istehsal 
vasitələri ilə birləşməsi üsullarını da dəyi- 
şir. Ə. ictimai, kollektiv fəaliyyət növü ol- 

duğundan, onun təşkili vasitələrinə ehtiyac 
meydana gəlir ki, bu funksiyanı da nitq, dil 
yerinə yetirir. 

Ə. prosesində mürəkkəbləşən ünsiyyət 
formaları, nitq və təfəkkür həyat təşkilinin 
yeni növünün - cəmiyyətin yaranması ilə 
nəticələnir. Beləliklə, yeni protososial bü- 
tövlük meydana gəlir. Ə. müştərək fəaliy- 
yət iştirkaçılarını bir icma daxilində 
birləşdirir və onların ünsiyyətini şərtləndi- 
rir. İnsanın gələcək inkişafı ictimai münasi- 

insanın dünyada başlıca özünütəsdiq üsu- 
luna çevrilir, fiziki və mənəvi-ruhani key- 
fiyyətlərini kamilləşdirir, mədəni tələbatını 
formalaşdırır. Beləliklə, Ə.-lə yalnız tələbat 

malları deyil, subyekti olan insanın 
özü yaradılır. Ə.-in primitiv formalarından 
azad-yaradıcı formalarınadək inkişafında 
bəşəriyyətin mütərəqqi inkişaf prosesi əks 
olunmuşdur. 

Cəmiyyət üzvlərinin Ə.-inin şəxsi mad- 

di stimullaşdırılması zəruridir. Şəxsi maddi 
maraq Ə.-in ictimai məhsuldarlığının və: 
texniki tərəqqinin yüksəlişinə səbəb olmaq: 
la, eyni zamanda bütün cəmiyyətin, isteh- 

salda iştirak edən hər kollektivin və onun: 

üzvünün mənafeyinə cavab verir. İctimai 
Ə.-in məhsuldarlığının artırılması bütün 
xalqın həyat səviyyəsini ardıcıl surətdə 

yüksəltmək məqsədi daşıyır. 
Azərb, Resp.-nın Konstitusiyasına görə, 

Ə, fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. Hər kə- 
sin Ə.-ə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst: 
surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğul- 

luq və iş yeri seçmək hüququ vardır və heç 
kəs zorla işlədilə bilməz. 
ƏMƏK ALƏTLƏRİ- isrelsal vasitələri- 
nin əsas hissəsidir: bura maşın, cihaz, mü- 
hərrik və s. daxildir. Bunların köməyilə 
istehsal prosesində əmək predmetləri emal 
olunur, məhsul hazırlanır, Ə.a. məhsuldar 
qüvvələrin mühüm tərkib hissəsidir. 
ƏMƏK BAZARI (ing. labour market) — 

əmək ehtiyatları cəmləşən: tələb və təklifin 
qarşılıqlı təsiri nəticəsində əmək xidmətləri 
qiymətləndirilən: əmək ehtiyatlarının opti- 
mal təkrar istehsalına yönəldilən bazar ins- 
titutu, mexanizm və normalar sistemi (бах. 
Bazar), 
ƏMƏK BAZARININ DÖVLƏT TƏN- 
ZİMLƏNMƏSİ - işsizlik nəticəsində 
yaranan maliyyə itkisi zamanı dövlət tə- 
rəfindən işçilərin müdafiəsinə yönləndiril- 
miş iqtisadi, hüquqi, təşkilati və inzibati 
tədbirlərin məcmusu. 

Əlbdit-nin iki əsas forması fərqləndiri- 
lir: birbaşa və dolayı. Birbaşa tənzimlən- 
məyə: a) dövlət sektorunda məşğulluğun 
stimullaşdırılması və iş yerlərinin sayının 
artırılması proqramları: b) əmək ehiriyatları- 

nin hazırlanması və yenidən hazırlanması: 
с) əmək ehtiyatlarının işə götürülməsinə kö- 
mək: ç) işsizliyin sosial sığortası daxildir. 

Dolayı tənzimlənmə: a) hökumətin mü- 

nin əsas struktur elementləri: a) həmin 
bazarda vasitəçi kimi çıxış ixtisas- 
laşdırılmış dövlət idarəsi sayılan əmək bir- 
aları b) əmək bazarında həmçinin vasitəçi 
funksiyalarını yerinə yetirən özəl vasitəçi 

ƏMƏK BİR/ASI (ing. labour exchange, 
alm. Börse der Arbeitskrafte) — iş qüvvəsi- 
nin alqı-satqısı həyata keçirilən zaman 
muzdlu işçilər və işəgötürənlərarası mü- 
nasibətlərdə vasitəçi xidmətləri göstərən 
dövlət təşkilatı, 19 əsrin 1-ci yarısında 
Almaniya və İngiltərədə, daha sonra Fran- 
sada və digər ölkələrdə yaranmışdır. 

Bir çox ölkələrdə Ә.Һ. təşkilat olaraq 

cəmiyyət, kontor, bürolar və s. şəkildə rəs- 
miləşdirilir. İşsizlərin işlə təminatına xid- 
mət göstərilməsi: işin dəyişdirilməsinə 
yardım, iş qüvvəsnə tələbat və onun təkli- 
finin araşdırılması: peşə, ixtisas və ölkənin 
regionlarına görə məşğulluğun dərəcəsi 
haqqında məlumatın toplanılması, təhlili və 
verilməsi, gənclərin peşələr üzrə istiqamət- 
ləndirilməsi: əlillərin yenidən öyrədilməsi 
və işlə təmin edilməsinin təşkili: işsizlik 
üzrə maddi yardımın verilməsi və s. Ə.b.- 
nın əsas funksiyalarıdır. 

Әб. işsizliyi aradan qaldırmır, amma 
muzdlu iş qüvvəsinin işlə təmin edilməsi 

lət) isə iş qüvvəsinin daha effektiv işə 

götürülməsinin təşkilinə kömək edir. Ə.b. 
vasitəsilə dövlət əmək bazarına təsir edə- 
rək, işədüzəlmə prosesini tənzimləyir (bax 
Biria). 
ƏMƏK BÖLGÜSÜ - müxtəlif əmək növ- 
lərinin fərqləndirilməsi (ayrılması) və hə- 
yata keçirilməsi prosesində fəaliyyətin 
nəticələrinin (məhsulunun) daim mübadi- 
ləsini nəzərdə tutan əmək fəaliyyətinin 
diferensiasiyası (ixtisaslaşması). A.Smit: 
Әв. konsepsiyasını “Xalqların sərvətinin 
təbiəti və səbəblərinin tədqiqatı” traktatında 
irəli sürmüşdür. Texnoloii Ə.b. (məs., bir 
istehsal çərçivəsində), ictimai Ə.b., ərazi 

ƏMƏK GİGİYENASI, peşə gigiye- 
cost) — nemətin dəyərini nası — gigiyenanın bir bölməsi: əmək 

Klassik iqtisadçılar (əsasən, A.Smit və öyrənir, istehsalat mühiti amillərinin və 
D.Rikardo) və K.Marks tərəfindən işlənib- əmək proseslərinin işçilərə zərərli və təh- 

. lükəli təsir profilaktikasının elmi əsaslarını 
Ədin, natamam şəkildə kapitalizmin vəəməli tədbirlərini hazırlayır. Əg-nin el- 
nüfaktura: mərhələsində (ilk dəfə 17 mi araşdırmaları aşağıdakı əsas istiqamətlər 

əsrin 2-ci yarısında İngiltərədə), əmtəə də- üzrə aparılır: əmək proseslərinin fiziologi- 
yərinin mənbəyi baxımından əmək fəaliy- yası, onların orqanizmə təsiri, yorğunluğun 
yətinin (merkantilistlər — ixracat və qarşısının alınması və əmək məhsuldarlığı- 
dövriyyə sferasında: U.Petti - nəcib metal- nı yüksəltmək üçün tədbirlərin işlənib-ha- 
laristehsalında, fiziokratlar — k.t.-da) bu və zırlanması, sənaye toksikologiyası: nəzarət 
yadigər formasını nəzərdə tutan buriuaziya üsullarının hazırlanması və 5, Ә.д-тип əsas 

siyasi iqtisadiyyatının əsasında yaranmış- vəzifələrindən biri peşə və istehsalatla 
dir. A.Smitə görə, istənilən materialın is- əlaqədar xəstəliklərin profilaktikası üzrə 
tehsalı zamanı (xüsusilə k.t-nda, daha tədbirlərin işlənib-hazırlanmasıdır. Ə.g. 
sonra sənaye və ticarətdə) dəyər yaranır. problemlərinin tədqiqat işləri laborator və 
D.Rikardo hər hansı material istehsalı təbii şəraitdə aparılır. 
sahəsində yaradılmış əmtəənin dəyərini Azərb.-da Ә.е.-па dair elmi məsələlərlə 
onun istehsalına sərf olunmuş əməyin Mi/li Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İn- 
həcmi ilə müəyyən edirdi, bununla yanaşı, srirun məşğul olur, 
0, mücərrəd (abstrakt) və konkret əmək ƏMƏK GİGİYENASI VƏ PEŞƏ XƏS- 
arasında fərq qoymurdu. İqtisadi düşüncə TƏLİKLƏRİ İNSTİTUTU - bax Milli 
tarixində əməyin ikili xarakteri fikrini ilk Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu 

dəfə K.Marks irəli sürmüş və nəticədə ƏMƏKHAQQI - işverən ilə muzdlu işçi 
əməyin dəyər nəzəriyyəsini işləyib-hazır- arasında ilkin razılaşmaya əsasən işçinin 
lamışdır. Onun fikrinə görə, dəyər üç tərkib əməyinin ödənilməsi. Ə.-nın əsasında, bir 

hissədən = daimi kapital, dəyişən kapital və qayda olaraq, əmək bazarında tələb və tək- 
əlavə dəyərdən ibarətdir. lifin təsirilə formalaşmış işçi qüvvəsi, ya- 
ƏMƏK EHTİYATLARI (ing. human re. xud əməyin qiyməti дгиг. Ə.-nin həcmi 
sources) — potensial işçi qüvvəsi: ictimai işçi qüvvəsinin təkrar istehsal xərcləri ilə, 

istehsalda iştirak edən və etməyən əqli və əmək prosesində işçi qüvvəsi sərfi və bu 
fiziki cəhətdən əməkqabiliyyətli əhali, İq- əməyin nəticələri vasitəsilə müəyyən olu- 
tisadi kateqoriya kimi Ә.е. istehsal za- nur. 
manı, əmək qabiliyyətindən istifadənin Nominal Ə, işçinin öz əməyi müqabi- 

düzgün bölüşdürülməsi və təkrar bölüş- lində cari qiymətlərlə, adətən, pul forma- 

dürülməsi prosesində cəmiyyət əmək kol- sında verilir. Real Ə. əsas istehlakçı mal- 

lektivləri və ayrı-ayrı fərdlərarası mü- larının qiymətinin artması (qiymət inflya- 
nasibətləri ifadə edir. İstehsal fondları ilə siyası) nəzərə alınaraq hesablanır, yəni iş- 
müqayisədə Ə.e.-nın təkrar istehsalı kə- çinin qazandığı Ə. və faktiki ala bildiyi 

miyyət baxımından müxtəlif, keyfiyyətcə istehlakçı mallarının konkret dəsti ilə 
daha mürəkkəbdir. müəyyən olunur, Belə ki, hər hansı vaxt ər- 

Xarici iqtisadi ədəbiyyatlarda Ә.е, де: zində nominal Ə. 796, həmin dövrdə inil- 
dikdə, əmtəə və xidmətlərin istehsalı yasiyanın səviyyəsi 996 olduqda, artım real 
zamanı tələb olunan əqli və fiziki fəaliyyət Ə.-nı 299 üstələyir. 
nəzərdə tutulur. Hər bir dövlətdə müxtə- Formasına görə işəmuzd və vaxtamuzd 

lif ictimai-iqtisadi şəraitdən asılı olaraq Ə, fərqləndirilir. İşəmuzd Ə. muzdlu işçi- 
Ә.е.-пип yaş həddi (16 yaşdan yuxarı əhali nin istehsal etdiyi (hazırladığı) məhsulun 
Ә.. hesab edilir. Bu yaş həddi Azərb.-da miqdarından asılıdır. Bu Ə. formasının 
qadın və kişilərdə 65 yaşadək davam edir) mühüm elementi tarif dərəcəsi və tarif 
yaş, təhsil senzi və s. normalarla bağlıdır. cədvəlini özündə birləşdirən tarif sistc- 
Əle--nın payı ölkə əhalisinin yaş struktur- midir. Tarif dərəcəsi məhsul, yaxud sərf 
undan asılıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkə- olunmuş zaman vahidinə düşən əməyin 
lərdə bu pay əhalinin yarısından azını, ödənilməsinin ölçüsünü müəyyən edir. Bu 
inkişaf etmiş ölkələrdə isə bu göstərici zaman, məhsul vahidinin istehsalına sərf 
6599 təşkil edir. Dünya statistikasına əsa- olunan əmək normaları və bu işin mü- 
sən 15-64 yaşında olan əhali Ə.e. hesab rəkkəbliyi nəzərə alınır. 
olunur, Müasir şəraitdə Ə.-nın vaxtamuzd (saat- 
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ƏMƏKHAQQI ÜZRƏ VERGİ 

ifadə olunur. Bu hüquq Azərb. Resp.-nın 
Konstitusiyasında fərdi və ictimai ruhun 
əsası kimi təsbit edilmişdir: 2) işçilərin 
əmək münasibətlərini, habelə əmək müna- 
sibətləri ilə əlaqədar digər məsələləri tən- 
zimləyən hüquq normaları məcmüsu. Ә.һ. 
mülkiyyətin və təsərrüfatçılığın formaların- 
dan asılı olmayaraq, işçilərlə işəgötürən 
arasındakı muzdlu əmək münasibətlərinin 
tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. 
Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu 
münasibətlər müəssisələrdə işçilərin əmə- 

yinin təşkilinə dair əmələ gələn sosial mü- 
nasibətləri özündə əks etdirir. İşçilərin 
işəgirmə, başqa işə keçmə və işdən azad- 
olma qaydaları məhz Ә.һ. ilə müəyyən 
edilir. Bundan əlavə, Ə.h. əməkhaqqı, iş 
vaxtı, istirahət vaxtı, əmək intizamı, hə- 
vəsləndirmə tədbirləri, intizam məsuliyyəti, 
əmək mübahisələri və onların həlli qaydası 
kimi zəruri məsələləri nizamlayır. Hər bir 

bildirir. Minimum Ə. saathesabı (məs., vətəndaş əmək müqqviləsini bağladığı 
ABŞ-da), yaxud ayhesabı (RF) formasında andan əmək hüququ münasibətlərinə daxil 
ola bilər. Yerli hakimiyyət bu çərçivə daxi- olur. 
İində minimum Ə--nı ərazi fərqi və s. yer- Azərb. Resp.-nın Ә.һ. əmək qanun- 

li şərtlərdən asılı olaraq qanuni şəkildə sisteminə daxil olan Əmək Mə- 
diferensasiya edə bilər. Əməyin minimum сәНәзипдәп, Azərb. Resp.-nın müvafiq qa- 
ödənilməsi nəzəri olaraq yaşam minimu- nunlarından, müvafiq icra hakimiyyəti or- 
munun həcminə uyğun olmalıdır qanlarının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul 
ƏMƏKHAQQI ÜZRƏ VERGİ - bax etdikləri normativ-hüquqi aktlardan, əmək 
Veri, və sosial-iqtisadi məsələlərlə əlaqədar 

ƏMƏKHAQQININ “DƏMİR QANU- Azərb. Resp.-nın bağladığı, yaxud tərəfdar 
NU” - orta əməkhaqqının işçi qüvvəsinin çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarət- 
yaşamını və təkrar istehsalını təmin edən dir. 
xərclərin həcmi ilə müəyyən olunması, Al. ƏMƏK KİTABÇASI —işçinin əmək fəa- 
man sosioloqu Ferdinand Lassal (1825-64) liyyəti haqqında məlumatları özündə əks 
tərəfindən yaradılmışdır, etdirən əsas sənəd. Ə.k. dörd bölmədən, üz 

hesabı, günhesabı, ayhesabı, həmçinin 

ABŞ-da qəbul olunduğu kimi ifhesabı ola 
bilər) forması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Əməyin ödənilməsinin vaxtamuzd forma- 
sının aparılması istehsal prosesinin mü- 

rəkkəbləşməsi, müasir texnologiyaların is- 
tifadəsi ilə, yəni hər bir işçinin əməyinin 
kəmiyyətini müəyyən etməyin çətin, yaxud 

qeyri-münkünliyü ilə əlaqəlidir. Mütəxəs- 
sislərin qiymətləndirmələrinə əsasən, ABŞ- 
da Ə.-nin 8099-indən çoxu vaxtamuzd (ог- 

masındadır, 
Ə--da sabit və dəyişən hissə fərqlənir. 

Subithissə tarifə uyğun olur və müqaviləyə 
əsasən istənilən halda ödənilir. Dəyişən his- 

işçinin konkret əməyindən, onun ix- 
tisasından, müəssisənin işinin ümumi ye- 
Кипипдал vəs. asili olaraq verilən mükafat, 
əlavələr və s, ödəmələr. 

Minimum əməkhaqqı muzdlu işçinin 
əməyinin zəmanətli minimum ödənilməsini 

Ə"Diq.”-nün əsasında əmək və kapital- qabığı, titul vərəqi, iş haqqında məlumat, 
dan ibarət olan məhsulun qiymətini forma- pensiya təmin edilməsi haqqında məlumat 
laşdıran istehsal xərcləri konsepsiyası фи: bölmələrindən ibarətdir, Əmək kitabçaları- 
rur, Bu nəzəriyyəyə əsi n, işçilərin əmək- 
haqqı fiziki vacib olan m vəsaitlərinin 

yim və əməkqabiliyyətinin sax- 
na çəkilən xərclər) minimumunun 

ətrafinda təzahür edir. Bu halda əgər əmək- 
haqqı yüksəldikcə, nikah və doğ 
oxalır, işçilərin sayı artır, bu onların əmə- 

klifinin ona olan tələbi üstələməsinə 

gətirib çıxarır. Nəticədə, əməkhaqqı a: 
düşür, Əməkhaqqının lazımi səviy) 

nməsi doğumu azaldır, ölüm sayını 

artirir, işçi əməyinin təklifinin dəyişməsi ilə 

əməkhaqqının artması baş verir, 
ƏMƏK HÜQUQU - 1)birsira dövlətlər- 
də insanın (və ya ancaq vətəndaşın) əsas iq- 
tisadi konstitusiya hüquqlarından biri, Bəzi 
ölkələrdə (məs., İtaliya, Bolqarıstan) Ә.һ, 
dürüst hüquqi məzmuna malik deyil və 
dövlətin yalnız işləmək arzusunda olanlar 

üçün müvafiq şərait yaratmaq vəzifəsi Kimi 

nın vahid formada olması və onun tərtibi- 
nin eyni qaydada aparılması üçün Azərb. 
Resp. Nazirlər Kabineti 1996 ildə 186 saylı 
Qərarı ilə “İşçilərin əmək kitabçasının for- 

masi və onun tətbiqi qaydaları”nı təsdiq et- 
mişdir. Qaydalara görə, Ək. işçinin əmək 
fəaliyyətini və əmək stafını təsdiqləyən əsas 
sənəddir. Hər bir şəxs əmək müqqviləsi 
bağlayarkən işəgötürənə digər sənədlərlə 
yanaşı, Ə.k.-nı da təqdim etməlidir. Bu, 
əmək fəaliyyətinə ilk dəfə başlayan şəxslə- 
rə şamil edilmir, onlara Ə.k.-nı işəgötürən 

verməlidir. Eyni zamanda məcburi köçkün- 
lər, qaçqınlar və onlara bərabər tutulan 
şəxslər, habelə əcnəbilər və vətəndaşlığı ol- 
mayan şəxslərlə Ә.К. təqdim olunmadan 
əmək müqaviləsi bağlana bilər. Resp.-nın 
müvafiq hakimiyyət orqanlarının, fiziki və 
hüquqi şəxslərin (bütün işəgötürənlər) 
təsis etdikləri, mülkiyyət və təşkilati-hü- 

(qid: 
Лап На 
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bağlanmış iş yerlərində, eləcə də ölkəyə: 
məxsus, lakin onun hüdudlarından kə- 

narda yerləşən digər bütün iş yerlərində 
Ək, tətbiq edilir və bu kitabçada müva. 
fiq qeydiyyatlar aparılır. Ə.k. və ondakı: 
qeydlər ölkənin dövlət dilində aparılma- 
idir. Əlk.-da işçinin soyadı, adı, atasının 
adı (bütöv şəkildə), doğulduğu gün, ay, il, 
təhsili (o cümlədən başa çatdırılmamış 
təhsil), peşəsi və ixtisası haqqında mə- 
lumatlar səhvsiz və ixtisar olunmadan gös- 
tərilməlidir. Həmin məlumatlar Ə.k.-na 
təsdiqedici sənədlər əsasında daxil edilir. 

Ək.-nin tərtib olunmasında “iş haqqın- 
da məlumat” bölməsi xüsusi diqqətlə dol- 
durülmalıdır. İşəgötürən və ya onun bu 
sahə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi işçinin 
işə qəbul, yaxud işdən azad olunması ilə 
bağlı qeydlərin sonunu imzalayır və mö- 
hürlə təsdiqləyir. Ə.k. dolduqda, ona əlavə 
içlik qoyulur və Ə.k.-nin son səhifəsində 
içliyin seriya nömrəsi göstərilməklə onun 
əlavə edilməsinə dair qeyd apırılır, Ə.k, 

itdikdə qaydalara uyğun olaraq işçiyə onun 
dublikatı verilir. 

Ək. 5 gündən artıq işləyən bütün işçilər. 
üçün alınmalıdır və ya təqdim olunan Ə.k.- 
nda müvafiq qeydlər edilməlidir. İşçinin 
əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gün 

Ək, zəruri qeydlər aparılmaqla işçiyə veril- 
məlidir. Ə.k.-nın işdən çıxan işçiyə poçt 
vasitəsilə göndərilməsinə yalnız işçinin 

razılığı ilə yol verilir. Vəfat etmiş işçinin 
Ək. onun ailəsinə təqdim olunur. 
ƏMƏK KOOPERASİYASI - 1) ictimai 
zəruri nemətlərin təkrar istehsalı prose- 
sində ayn-ayrı fəhlələrin, fəhlə kollektiv- 

lərinin və ya milli təsərrüfatların birliyi, 
qarşılıqlı birgə fəaliyyəti: 2) bu əmək fəa- 
liyyətinin birləşmə forması. Ə.k.-nın in- 
kişafı məhsuldar qüvvələrin tərəqqisi və: 
sosial-iqtisadi münasibətlərin dəyişməsi 
ilə əlaqə- dardır. Ә.К. iki əsas tipə ayrılır: 

sadə koop. — yekcins (oxşar) konkret Ә.К. 
və mürəkkəb Коор. – əmək bölgüsünə 
əsaslanan ki Sadə Ək, işin yekcins 
hissələrə bölündüyü yerlərdə, həmçinin 
işin yerinə yetirilməsi üçün yekcins qüv- 
vələrin birləşdirilməsi tələb olunan halda 
tətbiq edilir. Mürəkkəb Ə.k. əmək bölgüsü 
olduqda yaranır. Mürəkkəb Коор,, yaxud 
ixtisaslı əmək koop. istehsalın sabit for- 
maşıdır. 
ƏMƏK QABİLİYYƏTİ OLMAMAQ 
VƏRƏQƏSİ, xəstəlik vərəqəsi— 
işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itir- 

ә verilir. Dövlət qeydiyyatı olan özəl 
tibb müəssisələri də Ə.q.o.v. vermək hüqu- 
quna malikdir. Müvəqqəti əmək qabiliy- 
yətinin olmaması daimi yaşayış və iş ye- 
rindən kənarda (məs., ezamiyyət, istirahət 
evi və s.) olduqda, Ə.q.o. xəstənin mü- 
vəqqəti yaşadığı yerdə verilir və müalicə 
müəssisəsinin baş həkimi tərəfindən təs- 
diqlənir. Müalicə həkimi olmayan yerlərdə, 
habelə üzən gəmilərdə Ə.q.o-v: (sonradan 
sahə həkiminin nəzarəti ilə) tibb məntəqə- 
sinin müdiri (feldşer) tərəfindən verilə 
bilər. Ə.q.o.v, — əmək qabiliyyətinin ol- 
maması müəyyən edilən gün: stasionar mü- 
alicə zamanı isə Xəstəxanadan çıxdıqda 
verilir. Xəstəlik və ya travma nəticəsin- 
də əmək qabiliyyətinin itirilməsi zamanı 
Ә.фом. əmək qabiliyyətinin olmaması 
müəyyən edilən gün (stasionardan başqa) 
sağlamlıq bərpa olunana və ya əlillik mü- 
əyyən edilənə qədər verilir. Həkim hər də- 
fə 3 gün, ümumən isə 6 gündən çox ol- 
mayaraq Ә.ф.о.У. vermək hüququna malik- 
dir. Müalicə həkiminin Ə.q.o/V.-ni uzat- 
mağı müalicə müəssisəsinin baş həkimi və 
ya həkim-məsləhət komissiyasının razılığı 
Нә оја bilər. Ə.q.o.v. həmçinin hamiləlik və 
doğum, sanatoriya-kurort müalicəsi, karan- 
tin və xəstə olan ailə üzvünə qulluğa görə 
də verilir. 
ƏMƏK QANUNVERİCİLİYİ - bax 
Əmək hüququ. 
ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ - işçilərlə işəgötü- 
rənlər arasında yaranan əmək münasibətlə- 
rini, habelə onlarla müvafiq dövlət haki- 
miyyəti orqanları və hüquqi şəxslər arasın- 
da həmin münasibətlərdən törəyən digər 
hüquq münasibətlərini tənzim edən sistem- 
ləşdirilmiş qanunvericilik aktı. Azərb. 
Resp.-nın Ә.М.-пдә (1.2.1999) fiziki şəxs- 
lərin əmək hüquqlarının və bu hüquqların 
həyata keçirilməsini təmin edən qaydaların 
minimum normaları müəyyən olunur. Ə.M. 

əmək münasibətlərində tərəflərin hüquq bə- 

rabərliyinin təmin edilməsi: mənafelərinin 
haqq-ədalətlə və qanunun aliliyinin təmin 
olunması ilə qorunması: maddi, mənəvi, 
sosial, iqtisadi və digər həyati tələbatını 
ödəmək məqsədilə əqli, fiziki və maliyyə 
imkanlarından sərbəst istifadənin təmin 
edilməsi: əsasən əmək müqqviləsi (kon- 
traktı) üzrə öhdəliklərinin icrasına hüquqi 

lati-hüquqi formasından asılı Glmayırıq, 
resp. ərazisində yerləşən bütün müəssisə- 
lərdə, idarələrdə, təşkilatlarda, eləcə də 
müəssisə yaradılmadan işçilərlə əmək mü- 
qaviləsi bağlanmış iş yerlərində, həmçinin 
onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət gös- 
tərən Azərb. Resp.-nın səfirliklərində, kon- 
sulluqlarında, beynəlxalq sularda Azərb, 
Resp.-nın bayrağı altında üzən gəmilərdə, 
şelf qurğularında və s. iş yerlərində tətbiq 
edilir. Azərb. Resp.-nın xarici dövlətlərlə, 
beynəlxalq təşkilatlarla bağladığı müqavi- 
lələrdə başqa. hal nəzərdə tutulmayıbsa, 
ƏM. müvafiq xarici dövlətlərin, onların fi- 
ziki və hüquqi şəxslərinin, beynəlxalq toş- 
kilatların, eləcə də vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin Azərb. Resp.-nda təsis etdikləri və 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada 
dövlət qeydiyyatına alınıb, fəaliyyət göstə- 
rən iş yerlərində heç bir şərt qoyulmadan 
tətbiqi həyata keçirilir. Ə.M. dövlət qulluq- 
çularına, habelə prokurorluq, polis və digər 
hüquq-mühafizə orqanlarının qulluqçuları- 
na onların hüquqi statusunu tənzimləyən 
normativ hüquqi aktlarla müəyyənləşdiril- 
miş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla şamil 
edilir. Bu normativ hüquqi aktlarda həmin 
qulluqçuların əmək, sosial və iqtisadi hü- 
quqları bütünlüklə əhatə olunmayıbsa, 
Ə.M--ndə nəzərdə tutulmuş müvafiq nor- 
malar onlara tətbiq edilir. Hərbi qulluqçu- 
lara, məhkəmə hakimlərinə, Azərb. Resp.- 
nın Milli Məclisinin deputatlarına və bə- 
lədiyyələrə seçilmiş şəxslərə, xarici ölkənin 
hüquqi şəxsi ilə həmin ölkədə əmək mü- 
qaviləsi bağlayıb, əmək funksiyasını Azərb. 
Resp.-nda fəaliyyət göstərən müəssisədə 
(filialda, nümayəndəlikdə) yerinə yetirən 
əcnəbilərə, podrat, tapşırıq, komisyon, 
müəlliflik və digər mülki-hüquqi müqavi- 
lələr üzrə işləri yerinə yetirən şəxslərə Ә.М. 

şamil deyil. 
ƏMƏK MƏHSULDARLIĞI — maddi 
nemətlərin və xidmətlərin yaradılması 
prosesində insan fəaliyyətinin effektivliyi, 
məhsuldarlığı. Məhsul vahidinin istehsalına 
sərf edilmiş vaxt vahidində və ya müəyyən 
vaxt ərzində buraxılmış məhsulun kəmiy- 
yətində ifadə olunur. Ə.m.-nın artırılmasını 
məhsul vahidinin istehsalına sərf edilmiş 
əməyin azalması və beləliklə də, məhsulun 
dəyərinin aşağı düşməsi ilə müəyyənləşdi: 
mək mümkündür. Ə.m--nın artım tempi bir 
çox amillərdən asılıdır: 1) işçilərin ixtisas 
səviyyəsindən: 2) elmin inkişaf dərəcəsin- 
dən və onun texnoloii nailiyyətlərinin tət- 

kooperativləşməsindən və azanda 
4)texniki vəsaitlərin ölçüsündən və ef- 
fektivliyindən: 5) təbii şəraitdən. Әли, 
göstəricisi hesablananda verilən müəs- 
sisədə xalis və ya yekun məhsulun həcmi 
işçilərin orta sayına bölünür. Cəmiyyət 

miqyasında ümumi Əm. milli gəlirin mad- 
di istehsalda işləyən hər bir işçiyə nisbəti 
kimi müəyyən edilir. İctimai Ə.m.-nın in- 
kişafı ictimai sərvətin artması və ölkə 
əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəlmə- 
sində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
ƏMƏK MİQRASİYASI - əyali miqrasi- 
yasının bir növü: iqtisadi, yaxud digər sə- 
bəbdən iş yerini (peşəni) dəyişmək 
məqsədilə müxtəlif yaşayış məntəqələri, 
ərazi və ölkələrarası əhalinin yerdəyişməsi. 

Ölkədaxili Әли, adətən, dövlət tərə- 
findən birbaşa tənzimlənmir, işçinin öz hə- 
yat keyfiyyəti və səviyyəsini yüksəltmək 
səyinə əsaslanan azad seçimi ilə şərtlənir: 

ölkə əhalisinin ümumi sayına deyil, yalnız 
onun yerləşmə vəziyyətinə təsir göstərir. 
İqtisadiyyatın dinanikliyi ilə əlaqədar əha- 
lisi çox və mobilliyi yüksək olan ölkələrdə 
daxili Ə.m. genişliyi ilə fərqlənir. Böhranlı 
ərazilərin, yaxud iqtisadi sahələrin уагап- 
ması işçi qüvvəsinin ölkənin bir regio- 
nundan digərlərinə kütləvi şəkildə axın 

etməsinə səbəb olur və iqtisadi inkişafı 
mənfi təsir göstərir, bu zaman (xüsusi re- 
gion- lara dəstək proqramları vasitəsilə, 
müəssisələr, yaxud işçilərin yerdəyişməsi 
və ixtisasını dəyişməsi xərclərini qismən və 
ya tam ödəməklə) dövlətin müdaxilə edə- 
rək vəziyyəti tənzimləməsi məcburi hal alır. 

XariciƏm. milli, həmçinin dünya 
iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Müasir beynəlxalq Ə.m.-nın əsas hə- 

rəkətverici qüvvələri: əhalinin demoqrafik 
yaşlanması, texnolofi yeniliklər, dünya iq- 
tisadiyyatına inteqrasiyanın güclənməsidir. 
Müasir Ə.m--nın transmilli xarakteri yalnız 
əmək deyil, həmçinin miqruntların sahib 
olduqları maliyyə, informasiya və s. vəsait- 
lərin mübadiləsinə gətirir. 2015 ildən baş- 
layaraq inkişaf etmiş ölkələrdə əməkqa- 
biliyyətli yaşa çatmış əhalinin sayı təqaüdə 
çıxanlara nisbətən az olduğundan digər öl- 
kələrdən miqrant işçi axınına tələbat art- 

mışdır. Ölkə ÜDM-inin artması üçün pul- 
köçürmələrdə və orta milli gəlir səviyyə- 
sinin yüksəlməsində Ə.m. mühüm rol oy- 
nayır. Miqrantların pulköçürmələri 2013 
ildə təqr. 414 mird. dollar (BMT-nin məli 
mallarına əsasən) təşkil etmişdir, bu kö 

mələri alan ən iri ölkələr arasında Çin, 
Hindistan, Meksika, Filippin, BƏƏ mühüm 

yer tutur, 



ƏMƏK MÜALİCƏSİ 

Dünya iqtisidi skilləri Ə.m.-na və miq- 
rasiya siyasətinə böyük təsir göstərir. İn- 
kişaf etmiş ölkələrdə Ə.m. siyasətinin 
dəyişilməsinə BMT nəzarət edir, bu məq- 
sədlə xüsusi tədqiqatlar (VVorld Population 
policies) aparır. İnkişaf etmiş ölkələrlə 
inkişaf etməkdə olan ölkələrarası Ə.m. bu 
ölkələr arasındakı ümumi əhali miqrasi- 
yasının 40-5019-ini təşkil edir. Miqrasi- 
yanın inkişafının yalnız kəmiyyəti deyil, 
həmçinin axının coğrafiyası genişlənərək 

yət göstəriciləri də dəyişir. 1970-ci 
illərdə əmək bazarının seqmentləşdirilməsi 
nəzəriyyəsi Ə.m.-nı inkişaf etmiş ölkələrin 
yerli əhalisinin istəmədiyi mənfi iş şə- 
raitində işləməyə razı olan xarici işçilərə 
tələbatla izah edirdi, hazırda ölkələrarası 
rəqabət ixtisaslı işçi qüvvəsinə artan tələbat 

ilə əlaqədardır. 21 əsrin əvvəllərində işçi 
miqrantların sayı təqr. 36-42 mln. nəfərə 
çatırdı. 1990-cı illərdə Ə.m. dünya iqtisa- 

diyyatının qloballaşmasının mühüm as- 
pektlərindən olmuşdur. 

Əm. müvafiq siyasət, qanunvericilik, 
milli, subregional və qlobal səviyyədə miq- 
rasiya proseslərinin inzibati və iqtisadi tən- 
zimləmə, əmək mühacirlərinin sosial mü- 

dafiəsi sistemi də daxil olmaqla müxtəlif 

tədbirlər vasitəsilə nizamlanır. Ə.m.-nın 

tənzimlənməsi, əsasən, inkişaf etmiş öl- 
kələrdə immiqrantlar üçün müəyyənləş- 
dirilmiş kvotalar sisteminə əsaslanır. Əmək 

miqrantlarının hüquqlarını ölkələrarası 
ikitərəfli sazişlər, həmçinin Beynəlxalq 
insan hüquqları deklorasiyası, Avropa so- 
sial xartiyası, Beynəlxalq əmək təşkilatı 
konvensiyası və digər beynəlxalq komerisi- 
ya va xartiyalar qoruyur. Bununla yanaşı, 
beynəlxalq sənədlərdə ölkəyə giriş üçün 
uniyersal hüququn olmaması əmak və bü- 
tövlükdə miqrantların girişinin tənzimləmə 
təcrübəsinin formalaşması üçün mühüm 
ımildir 

Azərb.-da əmək miqrantlarının ümumi 
sayı təqr, 100 min nəfər təşkil edir (2016). 

ƏMƏK MÜALİCƏSİ - müalicə məqsə- 
dilə əmək proseslərindən istifadə olunması. 

Bəzi xəstəliklər baş verdiyi zaman açıq ha- 
vada fiziki iş görməklə orqanizmdə tonusu 
artırmaq, mübadilə proseslərini normallaş- 
dırmaq olur (məs., bağda işləməklə), Trav- 
matologiya və örtopediyada ətrafların 

ksiyasını bərpa məqsədilə müvafiq hə- 
rəkət həcminə malik və müəyyən əzələ 
qruplirniniiştirakı ilə xüsusi növ əməkdən 
istifadə edilir. Ə.m. xəstənin psixikasına 
faydalı təsir göstərdiyi üçün psixiatriyada 
da geniş tətbiq olunur. Xəstənin vəziyyəti 
ilə əlaqədar seçilən əmək prosesləri aktiv- 
ləşdirici və ya sakitləşdirici təsir göstərir. 
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Psixi xəstəliklərin yarımkəskin və xroniki 
gedişi zamanı, həmçinin xəstənin psixika-. 
sında dəyişiklik yaranarkən həyata keçiri- 
lən sosial-əmək reabilitasiyası prosesində 
Əlm. ciddi rol oynayır. İctimai faydalı: 
əmək və kollektivin təsiri də müalicə-profi- 
laktik əhəmiyyətə malikdir. Azərb.-da ruhi 
xəstələrin Ə.m., adətən, psixiatriya müəssi- 
sələrində aparılır. Burada müalicə-əmək 

emalatxanaları yaradılır, istər xüsusi sex- 

lərdə, istərsə də evdə və xəstəxana şö- 
bələrində əmək prosesləri icra olunur. Bu 
emalatxanalara təyin edilən tibbi personal 
xəstələr üzərində müşahidə aparır, əmək 
məsləhətləri verir: dərman müalicəsini 

yerinə yetirirlər, 
ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ - işəgötü- 
rənlə işçi arasında əmək qanunvericiliyi- 
nin və əmək qanunvericiliyi sisteminə 

daxil olan digər normativ-hüquqi aktların 
tətbiqi məsələləri (iddia xarakterli müba- 
hisələr), yaxud lazımi əmək şəraitinin ya- 

radılması, habelə mövcud əmək şəraitinin 

dəyişdirilməsi üzrə (qeyri-iddia xarakterli 
mübahisələr) qanunla müəyyən olunmuş 
qaydada həll edilən fikir ayrılıqları. Ə.m.- 
nə baxılması qaydası qanunvericiliklə 
(Əmək Məcəlləsi, 259-303 maddələr) tən- 

zimlənir. Ə.m. kollektiv və fərdi Ə.m.-ni, 
tətil keçirmənin hüquqi əsaslarını əhatə 
еди, 
ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ (ing. contract of 
employment, alm. arbeitsvertrag) — müəssi- 
sə əməkdaşının və müdiriyyətinin hüquq və 
vəzifələrini müəyyən edən rəsmi sənəd. İşə 

götürmə zamanı rəsmiləşdirilir və hər iki 
tərəf — işçi və müdiriyyətin nümayəndəsi 
imzalayır. 

Müxtəlif ölkələrdə Ə.m.-nin tərkibi və 

bölmələri fərqlidir. Məs., Almaniyada uzun 
illər Ə.m.-nin əsas bölmələrinə: 1) əmək 

fəaliy ) gəlirlər (o cümlədən əmək- 
haqqı): 3) müdafiə tədbirləri 
əməkqabiliyyətsizliyi, əlillil 

rında): 4) məzuniyyət, 5) əlavə işlərin gö- 
rülməsi qaydası: 6) istehsal və kommersiya 
sirlərini saxlamaq öhdəliyi: 7) ixtiraların 

rəsmiləşdirilməsi və ödənilməsi şərtləri, 

8) müqavilənin qüvvədə olduğu müddət və 
onu ləğv etmək qaydası aid edilirdi. 

Әли-ип xüsusi növü işçilər və ad- 
ministrasiya arasında bağlanmış əmək sazi- 
şidir. Bu sazişdə əmək münasibətləri və 
digər münasibətlər, həmçinin tərəflərin hü- 

quq və vəzifələri göstərilir. 
ƏMƏK NƏĞMƏLƏRİ - şifahi xalq ədə- 
biyyatının ən qədim yanrlarından biri. Ə.n. 
bilavasitə əmək prosesində yaranmışdır. 
Məqsəd əməyə ahəngdarlıq vermək və iş 
prosesini yüngülləşdirmək olmuşdur. Bu 

kamil nümunələri meydana çıxm 
müəyyən adlar altında geniş yayıl 
Azərb. folklorunda zəngin Ә.п. nümunələri: b 
vardır. Onların bir çox xüsusiyyətlərini: 
özündə saxlayan holavarlar indi дә һабгә- 

lərdə yaşamaqdadır. Ə.n.-nin geniş yayıl- 
miş nümunələrindən olan sayaçı sözləri 
forma və məzmun etibarilə müxtəlifdir. 
böyük qismi bayatı formasındadır. Çoban- 
lar haqqında mahnilar da sayaçı sözlərinin 
bir qismini təşkil edir. Azərb. ədəbiyya- 
tinda Ә.л.-пӱп müəyyən, sabitləşmiş forma: 
xüsusiyyətləri yoxdur. 
ƏMƏK NORMALARI - işçilər üçün tex- 
nikanın, texnologiyanın mövcud səviyyəsi- 

nə uyğun olaraq müəyyən edilən hasilat, 
vaxt, xidmət və işçilərin say normaları. 
Ә.л-ип tətbiqi, dəyişdirilməsi və onlara ye- 
nidən baxılması kollektiv müqavilələrlə 
müəyyən edilir, kollektiv müqavilə bağlan- 
madiqda isə həmkarlar ittifaqları ilə razılaş- 
dirma əsasında işəgötürənlər tərəfindən 
həyata keçirilir. Yeni Ə.n.-nın qəbulu və 
tətbiqi barədə işçilərə ən azı 2 ay qabaq- 
cadan rəsmi məlumat verilməlidir (AR 
ƏM-in 147 və 148-ci maddələri). 

ƏMƏK PREDMETİ - bax İsrehsal vasi- 
tələri, 
ƏMƏK PSİXOLOGİYASI - tətbiqi psi- 
xologiyanın sahəsi. Əmək proseslərinin 
psixoloyi aspektlərini və qanunauyğunluq- 
larını, insanın peşəkar fəaliyyətini, onun 
formalaşmasını və əmək subyekti kimi in- 
kişafını öyrənir. Geniş mənada Ә.р. mii/ən- 

dislik psixologiyası, erqonomika, təşkilat 
psixologiyası, eləcə də peşəkar oriyentasiya 
və peşəkar təlimin problematikasını əhatə 
edir. 

19 əsrin 2-ci yarısından texnologiyala- 
rın inkişafı, sənaye cəhətdən inkişaf etmiş 

Avropa ölkələrində yeni peşələrin meydana 
gəlməsi ilə əlaqədar əməyin təşkili və onun: 
subyektləri, müxtəlif sahələrin spesifikası 
elmi tədqiqat predmetinə çevrildi. 19 əsrin: 
sonu — 20 əsrin əvvəllərində psixotexnika- 
nın meydana gəlməsi və inkişafı (A.Bine, 
H.Münsterberq və b.) müəssisələrə peşəkar: 
seçim, psixololi konsultasiya, əmək proses-: 
lərinin rasional təşkili və peşə hazırlığı, 
əmək funksiyalarının bölgüsü, əmək şərt- 
lərinin optimallaşdırılması kimi məsələ- 

lərin həlli üzərində dayanmağa imkan 
verdi. 1908 ildə Bostonda gənclərin peşə 

seçimi üzrə ilk konsultasiya bürosu açıldı. 
İri şirkətlərin sifarişi əsasında işləyən: 

maniya, İtaliya, Fransa və xüsusilə ABŞ-da 
1,5 min.-dan çox insanın yoxlamadan keç- 
məsilə nəticələnmiş psixoloii seçim təcrü- 
bəsi (hərbi sürücülər, təyyarəçilər, teleq- 
rafçılar, bölmə komandirləri vəzifələri- 
nə yararlılığın müəyyənləşdirilməsi) Ə.p.- 
nın inkişafına təkan verdi. 1920-ci illərdə 
F.Cilbert film çəkilişi vasitəsilə iş dina- 
mikasının patternlərinin öyrənilməsinin 
dövri və xronoqrafik metodunu işləyib- 
hazırladı, 1927-32 illərdə “Vestem elek- 
trik” şirkətinin araşdırmaları gedişində 
E.Meyo və F.Rotlisberger işçilərin fəaliy- 
yətində sosial-psixoloği amillərin rolunu 
vurğuladılar. İdarəetmə problemləri, o 
cümlədən işçilərlə rəhbərlik arasında mü- 
nasibətlərin təşkili məsələsi M.Follet, 
D.Mak-Qreqor, А.Маз/ои və b.-nın araş- 

dirmalarında mühüm yer tutdu. 
Elmi-texniki inqilab insanın texnikaya 

uyğunlaşması, “insan-maşın” mürəkkəb 
kompleksinin fəaliyyəti, peşəkar işçilərin 
təkmilləşdirilməsi problemlərini aktuallaş- 
dirmişdir. Əməyin məzmununun və şərtlə- 
rinin dəyişməsi (elastik iş reyimi, natamam 

məşğulluq, “virtual iş yerləri”, “virmal işçi- 
lər”, yüksək texnologiyaların tətbi 

Тоја və psixogigiyenik şərtləri 
idarə olunması vəzifələrini qarşıya qoyur. 
Koqnitiv erqonomika, kompüterləşdirilmiş 
iş yerlərinin erqodizaynı inkişaf edir (бах. 
Koqnitiv elm). Əməyin dəyişən sosi 
xolofi amillərinin İxarici (status, peşənin 
prestiyi, vəzifə, təhsil senzi və s.) və daxili 

psixoloyi durum, qrup normaları, iş yoldaş- 
lari və rəhbərliklə münasibətlər, peşəkar ar- 
timin perspektivlərinin qiymətləndirilməsi 
və s.l öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir, 

Sənədlərin təhlili, psixodiaqnostika, 
peşəkarlığın ölçülməsi, əmək prosesinin al- 
qoritmik təsviri, əsas və köməkçi əməliy- 
yatların struktur təhlili, müşahidə, sorğu, 

ƏMƏK SOSİOLOGİYASI - texnoloyi 
dəyişikliklərin, qloballaşmanın, əmək ba- düimi gəlirdən məhrum olmuş art işçilər 
zarlarının əməyin təş: qrupunu prekariat adlandırmışdır. 
kilinin, məşğulluq: sferasında idarəçilik ӘМӘК STA/I - bax İş sir. 
Təcrübəsi əmək münasibətlərinin, isteh. ӘМӘК STATİSTİKASI — əmək ehtiyat- 
sal və xidmətlərin nəticələrini öyrənən so- larının təkrar istehsalı və onlardan istifadə- 
siologiya sahəsi (həmçinin bax Sənaye nin effektivliyi sahəsində kütləvi ictimai 
sosiologiyası). hadisə və prosesləri öyrənən iqtisadi statis- 

Əss.-nin əsasını K.Maris (kapitalizm tika sahəsi. Ә.5. əmək ehtiyatlarının möv- 
şəraitində əmək və əmək münasibətlərinin, cudluğu, tərkibi, bölüşdürülməsi, dinami- 
sənayc istehsalı prosesində muzdlu işçilərin kası, səmərəli istifadəsi, təkrar istehsalı və 
dekvalifikasiyası siyası və özgəninkiləşdirilməsi- ehtiyatlarını: iş vaxtından istifadəni, əmək 
nin təhlili), E.Dürkheym (ictimai əmək böl- məhsuldarlığının dinamikası, amilləri və 
güsü və peşəkar qrupların korporatiy yüksəldilməsi imkanlarını: əməyin ödənil- 
təşkilatının öyrənilməsi) və M.Veber (əmə- məsinin artırılması amillərini, əmək məh- 
yə dərin dəyər motivasiyalarının və əmək suldarlığının artım sürəti ilə əməkhuqqının 
etikasının digər aspektlərinin tədqiqi) qoy- artım sürətinin nisbətini və s.-ni öyrənir, 
тифаг, Әз. əhalinin həyat səviyyəsini də təhlil 

Birtərəfli reyforizm prinsiplərinin əksi edir. 
olaraq 1927-32 illərdə E.Meyonun Кес̧и ƏMƏK ŞƏRAİTİ - əmək prosesində in- 
yi Hotom təcrübələri menecmentdə “insan sana birbaşa və ya dolayı təsir göstərən 
münasibətləri” konsepsiyasının əsasını amillərin məcmusu: sosial və istehsal-tex- 
qoymuşdur. ABŞ korporasiyalarında əmə- niki şəraitə bölünür. 
yin məhsuldarlığının artırılması resursla- Əməyin sosial şəraiti cəmiyyətdə hakim 
rının öyrənilməsi, əmək intizamının yax- mövqe tutan istehsal münasibətlərinin təsiri 
şılaşdırılması, əmək mübahisələrinin profi- ilə dəyişir. Bunlar: əmək münusibətləri, iş- 

laktikası və s. üçün Ə.s.-nın metodlarından çinin müəssisədə mövqeyi, məhsul bölgü- 
geniş istifadə edilmişdir sü, istirahət və iş reyimi, əməyin mühafizə- 

“Tənqidi sosiologiya” və neomarksizm sinin forma və metodları, o cümlədən əl- 
daxilində son kapitalizm şəraitində əmək verişsiz iş şəraitinə görə kompensasiya və 
münasibətlərinin təhlili aparılmışdır (Ç.R. imtiyazlar sistemi, işəgötürənin əlverişsiz 
Mills, A.Turen, Ј.Епдтап və Ы.), H.Bra- iş şəraitinə görə daşıdığı məsuliyyət və is- 
verman (ABŞ) muzdlu işçilərin dekvali- tehsalat zədələridir. 
fikasiyasını texniki tərəqqi və kapitalist Əməyin istehsal-texniki şəraiti: istifadə 
müəssisələrinin idarəolunma metodlarının olunan avadanlığın xarakteri, istehsalın tex- 
inkişafı ilə əlaqədə nəzərdən keçirmiş, nolofi parametrləri, texniki təhlükəsizliyin 
M.Buravoy (İngiltərə) əmək və kapitalın vəziyyəti və təbii amillər ilə müəyyənləşdi- 
qaçılmaz konflikti fonunda peşəkar menec- rilir. İşçinin sağlamlığı və həyatı üçün təh- 
mentin artan təsirini göstərmişdir. lükənin səviyyəsini şərtləndirən bir sıra 

20 əsr ərzində Ә.5. sənaye cəmiyyəti və digər amillər də — iş müddəti və inten- 
postsənaye cəmiyyəti ümumi sosiololi nə- sivliyi, istehsal mühitinin vəziyyəti (hava- 
zəriyyələrinin ciddi təsirinə məruz qalmış- nınçirklənmə dərəcəsi, temp-r reyimi) bura 
dir. 1990-ci illərdən başlayaraq Ə.s.-nın daxildir. 
başlıca mövzuları məşğulluq sferası, səna- Əsasən, əlverişsiz əmək şəraiti — kö- 
ye istehsalının inkişaf etməkdə olan ölkələ- mür, filiz-mədən, metallurgiya, kimya, ti- 
rə köçürülməsi ilə əlaqədar işçi qüvvəsinin kinti materialları sənayelərində müşahidə 
miqrasiyası, transmilli korporasiyaların olunur. 
rolu, istehsalda və iqtisadiyyatda gender Bütün dünyada əmək şəraitinin ən ef- 
müxtəlifliyi, xidmətlər və ticarət sektorun- fektli istiqaməti elmi hazırlıq dərəcələrinə 
da artım, yeni idarəetmə təcrübələri prob- uyğun olaraq işçilərə qoyulan tələblərin (fi- 
lemlərinin makroanalizi olmuşdur. M.Kas- ziki, psixoloyi, gigiyena, etik, bəzən də es- 
tels informasiya cəmiyyətində kompüter tetik və s.) müxtəlif istiqamətli uçotu, yeni 
texnologiyaları və informasiyanın emalı ilə müəssisələrin fəaliyyətə başlaması və köh- 
əlaqəli informasiya sahəsində fəaliyyət nələrin modemləşdirilməsi hesab edilir. 
göstərən işçilərin rəhbər rolunu vurğu- Əlverişsiz əmək şəraitində işləməyə gö- 
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ƏMƏK TƏRBİYƏSİ 

rə əvəz ödənilməsini г 
metodları: 1) imtiyazlar və kompensasiy 
2) əməkhaqqı: 3) qısaldılmış iş gü- 
nü: 4) əlavə məzuniyyətlər: 5) müalicəvi- 
profilaktik qidalanma. 

Əlverişsiz iş şəraitinin nəticələri ilə 
bağlı xərclər: 1) müvəqqəti əməkqabi- 
/yyətsizliyinə görə yardımın ödənilməsi: 
2)xəstələrin müalicə haqqının ödənilməsi: 
3) əmək şikəstinə və istehsal zədələnmə- 

ləri nəticəsində həlak olanların ailələrinə 
müavinətin ödənilməsi: 4) əməkqabiliy- 
yəti azaldığı halda kompensasiyanın ödə- 
nilməsi. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstə- 
zəsi sahəsində xərcləri rirki, əməyin müha 

korrektə edən və kompensasiya ödəyən de- 
yil, ancaq əlverişli əmək şəraitinin yaradıl- 
masına xüsusi diqqət ayıran strategiya ef" 
fektiv nəticə verir. 
ƏMƏK TƏRBİYƏSİ - gənc nəsildə 
əməksevərlik və cəmiyyət üçün faydalı 
əməyə hazırlıq tərbiyə edilməsi. Müəllim 
və tərbiyəçinin rəhbərliyi altında bö, 
nəsildə həyat üçün zəruri olan əmə 

lərin, əməyə və əmək adamla- riq və vərdi: 

ила məhəbbət hissinin formalaşdırılması, 
insanlarda ümumi əmək bilik və bacarıqla- 
ninin inkişafina, əməyə və əmək məhsulla- 

məsuliyyətli yanaşmanın psixoloyi 
ğına, şüurlu surətdə gələcək peşə se- 

lmiş tərbiyəçi və tərbiyə alan- çiminə yö: 
n birgə fəaliyyət prosesidir 
Ənqədim tərbiyə sahələrindən olan Әл. 

böyüyən nəslin, ümumiyyətlə, insanların 
iyyətinə həm nəzəri, həm də təc- 

übi nöqteyi-nəzərdən hazırlanmasını əhatə 

di in elmi əsasları, onun elmi təşkili 

haqqında sistemli məlumatlar verir, zəruri 

əmək baçarıq və vərdişləri, əməyə 

a, öz əmək fəaliyyətinə münasi- ал 
aşdırır. Әл. prosesi həm xüsusi 

ər, müxtəlif tip məşğələlər, həm də ay- 
п-ауп fənlərin tədrisi vasitəsilə həyata ke- 

çirilir. Bu yolla insanlara onların 
üçün əmək fəaliyyətinin birinci əsas 

ƏL işi məktəbdənkənar tər- ğu aşılaı 
biyə müəssisələrində, mədəniyyət müəssi- 
sələri və digər tərbiyə müəssisələrində 
müxtəliftipli çalışmalar, tədbirlər, dəməklər 
vasitəsilə də həyata keçirilir. Mədəniyyət 
müəssisələrində, müxtəliftipli dəməklərdə 
stehsalatdakı yeniliklər, texniki yeniliklərə 
aid elmi məlumatlar verilir, həm də yeni 
əmək bacarığı və vərdişi formalaşdırılır. 

Əqli, əxlaqi və fiziki tərbiyə ilə sıx əla- 
qədar olan Әл, uşaqla 

qanunauyğunluqların tətbiqini öyrətməklə 
bi həm də onlara insan əməyinə, 
əmək adamlarına hörmət, əmək məhsuluna: 

elmi qanun və 
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in daha çox yayılmış qayğıkeş münasibət hissləri aşılayır. Uşaq- 
larin Əl. erkən yaşlarından ailədə və mək- 
təbəqədər tərbiyə müəssisəsində başlayıb, 
məktəbdə müxtəlif formalarla davam etdi- 

rilir, 
Əlt-nin məzmunu müxtəlif təlim-tərbi- 

yə müəssisələri üçün müvafiq nazirliklər və 
baş idarələr tərəfindən müəyyən olunur. 
ƏMƏK TUTUMU - müəyyən istehlak 
dəyərlərinin istehsalına və ya konkret tex- 
noloyi əməliyyatların yerinə yetirilməsinə 
iş vaxtı sərfini xarakterizə edən göstərici. 

Əl göstəricisi əmək məhsuldarlığı göstə- 
ricisinin əksidir: iş qüvvəsindən istifadənin 
effektivliyini müəyyən edir. Ә..-пип öl- 
çüsü iş vaxtıdır. Məhsul vahidinin Әл iş 
vaxtının buraxılan məhsulun miqdarına 
olan nisbəti qaydasında hesablanır, 
ƏMƏK VASİTƏLƏRİNİN FİZİKİ 

KÖHNƏLMƏSİ - əsas fondların element- 
lərinin maddi baxımdan yararsızlaşması, 
istehsal istehlakı prosesində və təbii şəraitin 

təsiri ilə bu fondların istehlak dəyərini təd- 
ricən itirməsi. Fiziki köhnəlmə dərəcəsinə 

əsas fondların dəyəri hissə-hissə isteh- 

olunmuş məhsulun üzərinə keçir və 
əmək vasitələrinin tamamilə və ya qismən 
bərpası üçün istifadə edilən amortizasiya 
ayırmaları formasını alır. Fiziki köhnəlmə 
amillərinin fəaliyyəti — əmək vasitələrinə 
yaxşı qulluq, onların tezliklə işə salınması, 
istismar qaydalarına əməl edilməsi sayəsin- 
də xeyli azaldılır. Bu amillər əmək vasi- 
tələrinin istehsal prosesindən vaxtından 

əvvəl çıxmasının qarşısını alır. Əmək vasi- 
tələrinin fiziki köhnəlmə ilə yanaşı, mənəvi 
köhnəlməsi də baş verir. 
ƏMƏKQABİLİYYƏTLİ ƏHALİ - bax 
Əmək ehtiyatları, 

ƏMƏKQABİLİYYƏTSİZLİYİ - işçinin 
xəstəliyə, istehsalatda və ya məişətdə baş 

verən bədbəxt hadisəyə və digər səbəblərə 
görə əmək funksiyalarını yerinə yetirmək 
qabiliyyətindən müvəqqəti və ya daimi 
məhrum olması, sosial risk növlərindən 

biri. Müvəqqəti Ə. dönən xarakter daşıyır, 
insanın sağalması ilə onun əmək qabiliyyəti 
bəra olunur və о, işə çıxa bilir. Bu hal tibbi 
ekspertizaya əsasən müəyyən olunur və 
əmək qabiliyyətinin olmaması vərəqəsi və 
ya arayışla təsdiqlənir. İnsanın əmək qa- 
biliyyətinin bərpası mümkün olmadıqda, Ə. 
daimi olur və həmin şəxsəlil sayilır, bəzən 
həkimin məsləhətilə başqa reğimdə, yaxud 
başqa işdə işləmək imkanı olan qismən 
əməkqabiliyyətli sayılır. Dayanıqlı Ə. za- 
manı tibbi-sosial ekspertiza idarələrində 
həyat fəaliyyətinin (o cümlədən əmək qa- 
biliyyətinin) məhdudlaşması strukturunun 
və dərəcəsinin qiymətləndirilməsi əsasın- 

da əlillik qrupu və reabilitasiya daxil ol. 
maqla sosial müdafiə tədbirləri: 
yənləşdirilir. 

Müvəqqəti Ə. məlumatlarının təhlili iş- 
çi tərəfindən onunla əlaqədar sosial imti- 

ifadəni, yaxud Ə, yüksək 
olan müəssisələrdə əmək şəraitinin yax- 
şılaşdırılmasının lazım olduğunu aşkar еј. 

imkan yaradır. Çox ölkələrdə Ə, 

göstəricisi onun sığortalanması üçün üzv- 
lük haqqının miqdarını müəyyən cdir, yəni: 
Ə, göstəricisi yüksək olduqca, ona tutulan 
faiz artır. Ə.-nin iqtisadi yükü çox әһә- 
miyyətlidir və o, sahibkarlarla (onlar buna 
görə əmək şəraitinin daimi yaxşılaşdı. 
rılmasında maraqlıdırlar) mi 
ları: arasında bölünür. Ə. 
nəticələrini öyrənmək üçün işədüzəltmə 

agentliklərində müstəqil tibbi müayinə in- 
stitutu yaradılır və bu, həmin agentliklərin 
həkimlərinə iş axtaran şəxsin zərərli vərdiş- 
ləri (siqaretçəkmə, alkoqoldan süi-istifadə) 
də daxil olmaqla, tam sağlamlıq vəziyyəti 
haqqında məlumat təqdim etməyə imkan 

verir. Həkimlər bu işçinin əvvəlki iş yerin- 
dəki Ə. üzrə məlumat bazası nəzərə alın. 
maqla, onun Ə. ehtimalını müəyyənləş- di- 

rirlər. 1990-cı illərin əvvəllərindən Ümum- 

dünya Səhiyyə Təşkilatı vaxtından əvvəl 
ölüm və ya Ə. səbəbindən itirilən həyatın 
potensial il kəmiyyətini göstərən xüsusi 
DALY (Disability-Adyusted Life Year) 
əmsalını hesablamağa başlamışdır. Bu gös- 
tərici Ə.-nin ən çox yayılmış səbəblərini 

əks etdirir (məs., 20 əsrin sonlarında Ə.-də 

psixi və nevroloyi amillər 2896 olmuşdur). 
İşçinin Ə.-si ilə onun digər səbəblərdən: 

işdən hüquqi azad olmasını (hamiləliyə və 
doğuma görə məzuniyyət, ailə üzvlərindən 
olan xəstəyə qulluq, karantində qalma və 
s.) fərqləndirmək lazımdır. 

Ə, işçiyə həm işdən azad olmaq, həm- 

çinin istehsalatda bədbəxt hadisə və ya peşə 
xəstəlikləri zamanı sosial sığorta vəsaitinin 
səviyyəsi həcmində müavinət almaq haqqı 
verir. Bu zaman müavinətin hesablanması 
və ödənilməsi Azərb. Resp. Nazirlər Kabi- 
netinin qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi 
dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və 
əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilə- 
rə işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilən 
müavinətin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında əsasnaməT ilə tənzimlənir. 
ƏMƏKÖMƏCİ, balba (Malva) – əmə- 
köməcilər fəsiləsindən bitki cinsi. Yem və 
bəzək bitkisidir. Şimal yarımkürəsində mü- 
layim, bəzən subtropik iqlimli ərazilərdə 
40-a yaxın (digər məlumata görə 125) növü 
bitir, Azərb.-da 10 növü məlumdur. On- 
lardan alaq bitkisi kimi ən çox yayılmış 
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Meşə əməköməcisi (Malva sylvestris), 

meşə Ə.-si (Malva sylvestris) müxtəlif 
yeməklərin hazırlanmasında və xalq təba- 
bətində istifadə olunur. Ə., əsasən, bir, iki 
və ya çoxillik otlardır (hünd. 2 m və daha 
çox). Gövdəsi yerəyatan, yüksələn və ya 
dikduran, hamar və ya qismən tüklənmiş, 
bəzən şaxələnəndir. Yamaqları dilimli və 
ya barmaqvarı bölümlü, uzunsaplaqlıdır. 
Çiçəkləri müxtəlifçalarlı — qırmızı, sarı, 
bənövşəyi və ya ağdır, ikicinsiyyətlidir, 
adətən, yarpaq qoltuğunda bir neçə ədəd ol- 
maqla toplanmışdır. Ə.-nin bir çox növü 
balverəndir. Meyvəsi çoxbölümlü toxum- 
çadır, Kosmetologiyada çiçəklərlə yanaşı 

istifadə olunan toxumların tərkibində 1595- 
ə qədər yağ var, cavan yarpaq və toxumları 
yeyilir. Ə.-nin 100 Х yaşıl kütləsində 20 
yem vahidi və 4 kq-adək həzmolunan pro- 
tein var. Yaşıl yem, otunu və siloslaşdırma 
üçün Ə. çiçəklənmə fazası dövründə (möv- 
süm ərzində 2 dəfəyə 700 ha/s-ədək), to- 

xum üçün yetişənə yaxın (10 s//aa) yığılır. 
Qivrim Ə,, Mavritaniya Ə.-si (M. mauriti- 
ana), müşk Ə. (M. moschata), əsasən, bə- 
zək bitkisi kimi becərilir. Çiçəkliklərdə, 
qrup əkinlərində və s. əkilir. Ə, xalq təba- 
bətində istifadə olunur. Toxumla çoxalır. 

Çox vaxt bu fəsilənin digər cinsinə aid olan 
gülxətminin 2 növü həmçinin Ə. adlan- 
dirilir. 
ƏMƏKÖMƏCİ GÜVƏSİ (Peetinophora 
malvella) – Gelechidae fəsiləsindən kəpə- 
пәк. Əməköməcilər fəsiləsinə aid yabanı və 
mədəni bitkilərin zərərvericisidir. Bədəni- 
nin uz. 6-$ mm, açılmış halda qanadlarının 

uz, 12-14 mm-dir, Rəngi boz-qonurdur. 
Avropa, Asiya və Afrikada rast gəlinir. İlk 
dəfə 1931 ildə Nax. MR-də pambıq kolu 
üzərində tapılmışdır. İldə 1-2 (bəzən 3) 
nəsil verir. Tırtılı qönçəni, çiçəyin yumurta- 
lğini və qozanın toxumunu yeyir. Zədə- 
lənmiş orqanlar ya tökülür, ya da eybəcər 
inkişaf edir. Mübarizə tədbirləri aqrotex- 

niki, biol. və kimyəvi üsulla aparılır. 

ƏMƏKÖMƏCİLƏR FƏSİLƏSİ (Ма1- 
vaccac) – ikiləpəli bitki fəsiləsi. Birillik və 
çoxillik ot, kol, liana və ya ağaclardır. Yar- 
paqları növbəli, sadə dilimli və ya barmaq- 
vari-mürəkkəb,. ilidir. Gövdə və 
yarpaqlarında səciyyəvi ulduzvarı tüklən- 
mə, yerüstü zoğlarının toxumalarında selik- 
li hüceyrələr var. Çiçəkləri iri və ya orta 
ölçülü, tək-tək, yaxud çiçək qruplarında 
toplanmışdır, çiçək tacı 5 ləçəkli, çox vaxt 
əlvan rənglidir, bəzi növlərinin ləçəkləri 

burulmuş şəkildədir. Sütuncuğu əhatə edən 
çoxsaylı erkəkcikləri boru şəklində bitiş- 
mişdir: yumurnalığı 5 və ya daha çox bitiş- 
miş meyvə yarpaqcıqlarından ibarətdir, 

Meyvəsi yuvaların sayına görə ayrı-ayrı to- 

xumlara bölünür (məs., əməköməci) və ya 
qutucuqdur (hibiskusda, pambıq kolunda 
və 8.), bəzən giləmeyvədir (malvaviskus — 
Malvaviscus), Tropiklərdə xüsusilə çoxsay- 
li və müxtəlif olan 100 cinsdə birləşən 

1200-ədək növü var, meşə, savanna, bataq- 

lq və dəniz sahillərində bitir. Azərb.-da 9 
növü məlumdur. Ə. arasında lifli (pambıq 
kolu, kənaf, kəndirotu, sida və s.), tərəvəz 
(bamiyə), "içki" (hibiskus karkade), dər- 
тап (bəlğəmotu) bitkiləri var, Hibiskus, 
gülxətmi, əməköməci, İovatera və s. çox 
yayılmış bəzək bitkiləridir. 
ƏMƏLİ YADDAŞ QURĞUSU, RAM 
(ing. Random Access Memory) — proq- 
ramın icrası zamanı həyata keçirilən he- 

sablama və məntiqi əməliyyatların yerinə 
yetirilməsi üçün kompüter və digər qurğu- 
larda informasiyanın yazılması, saxlanması 
və verilməsini təmin edən yaddaş qurğusu. 
İnformasiya, bir qayda olaraq, mərkəzi pro- 
sessorun iş sürətində yazılır və oxunur, 
Kompüterin yaddaş qurğuları içərisində 
(ifrat Ə.y.q. istisna olmaqla) Ə.y.q. ən 
sürətlisi hesab olunur. Ə,y.q.-na müraciət 
diskə müraciətdən daha tez olduğundan 
informasiyanın oxunması və yazılması xey- 
li sürətlənir (Ə.y.q. adlandırılması da sü- 
rətlə işləməsi ilə əlaqədardır). Kompüterin 
işə salındığı ilk saniyələrdən daimi yad- 
daşdakı proqramlar vasitəsilə xarici yad- 
daşda (sərt diskdə) saxlanılan əməliyyar 
sisteminin proqramları, həmçinin istifadə- 
çinin sonradan daxil etdiyi verilənlər 
Əlyiq--na yazılır. Kompüter söndürüldükdə 
Əly.q.-da saxlanılan informasiya silinir. 
Odur ki kompüteri söndürməmişdən əvvəl 
dəyişdirilmiş verilənlər xarici yaddaş qur- 
ularında saxlanılmalıdır. 
ƏMƏLİYYAT, hesablama texni- 
kasında - hesablama maşınlarında 
proqramın əmrlərindən birinə əsasən veri- 
lənlər üzərində aparılan əməl. Verilənlərin 
xarici yaddaşdan və ya periferiya qurğu- 

sundan əsas yaddaşa ötürülməsini reallaşdı- 
ran Ə.-lar məcmusu daxiletmə Ә.-, 

feriya qurğusuna ötürülməsini təmin edən 
Ә.Лаг xaricetmə Ә.Аап, verilənlərin 
daxil və xaric olunması isə mübadilə 
Ә.Лап adlanır. Sətir (mətn və bit sətirləri) 
verilənləri üzərində yerinə yetirilən Ә.-а. 

sətirlər üzərində Ə, deyilir. Ve- 
rilənlərin relyasiya modeli nisbətinin və ya 
nisbətlərinin üzərində yerinə yetirilən əmə- 
liyyat relyasiya cəbri Ə.-ınaaiddir, 
Ә.ап nəticəsi həmişə yeni nisbət olur. Mü- 

qayisə meyarı eynilik olan idarəetmə əmə- 
İiyyat uyğunlaşdırma Ә.а adlınır. 
Operandlar eyni olduqda nəticə vahidə bə- 
rabərdir, qalan hallarda isə sıfırdır. Faylı 
emal etmək üçün Ə--lar (faylın açılması, 
oxunması, yeniləşdirilməsi, silinməsi, ya- 
radılması, surətinin alınması, bağlanması) 
məcmüsuna fayl üzərində Ə.-lar de- 
yilir. 

ƏMƏLİYYAT GÜCLƏNDİRİCİSİ 
(analoq hesablama texnika- 
sında) - əks-rabitə dövrələri olmayan 
həlledən gücləndirici, 
ƏMƏLİYYAT LİZİNQİ - bax Lizinq. 
ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ informa- 

siyanın emalı, daxil və xaric edilməsi, re- 
sursların paylaşdırılması, proqramların 
hazırlanması və sazlanması proseslərinin 
planlaşdırılması və təşkilinin aytomatlaşdı- 
rılması üçün nəzərdə tutulan və daima 

EHM-in yaddaşında olan proqram komp- 
leksi, Ə.s. EHM-in resurslarını (prosessor, 

əməli və xarici yaddaş, giriş-çıxış qurğula- 
rı, rabitə kanalları və s.) idarə edir, texniki 

vasitələrin sazlığına operativ nəzarət edir 
nasazlıqlar. aradan qaldırıldıqdan sonra 
verilənlərin emalı prosesinin bərpasını təş 
kil edir (bu funksiyaları supervizor yerinə 
yetirir). Resursların (vəsaitlərin) idarəolun- 
maşında əsas anlayışlar proseslər, virmal 

yaddaş və fayllardır. Prosesə EHM re- 
surslarının tələbatçısı kimi baxılır (daha 

doğrusu, resursların paylaşdırılmasında iş- 
tirak edir). Ə.s.-nin əksəriyyətində hər pro- 
sesə uyğun məxsusi ünvan fəzası (məkanı) 
qoyulur (proseslərin ünvan fazaları kəsiş- 
mir). Virtual yaddaş EHM-in əməli 

yaddaşından istifadənin effektivliyini yük- 
səltmək və prosesin ünvan fəzasının həci 
ni artırmaq üçündür. Fayl informasiyanın 
harada (əməli yaddaşda, xarici yaddaşda, 
yaxud uzaqdakı EHM-də) yerləşməsindən 

asili olmayaraq, onunla eyni cür işləməyə 

imkan verir, 
Sistemlə eyni vaxtda işləyən istifadəçi- 

lərin sayına görə biristifadəçili və çoxisti- 
fadəçili Ə.s.: sistemin idarəsi ilə eyni 
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vaxtda yerinə yetirilən məsələlərin sayına 
görə birməsələli və çoxməsələli Ə.s.: pro- 

sessorların sayına görə birprosessorlu və 
çoxprosessorlu Ə.s.: prosessorun mərtə- 

bələrinin sayına görə 8, 16, 32 və 64 mər- 
təbəli Ə.s.: interfeysin tipinə görə əmrli 
(məm interfeysli) və obyektyönlü (qrafik 
interfeysli) Ə.s.: informasiya emilı refi- 
minə görə paket emallı (tapşırıqlar paketi 

formalaşdırılır və üstünlük dərəc: görə 

növbə ilə icra edilir), vaxt bölgülü və real 
vaxt miqyaslı: resurslardan istifadənin ti- 
pinə görə şəbəkə ә lokal Ә.в. olur. Şəbəkə 
Əs. əksər hallarda şəbəkə üçün nəzərdə 
tutulmuş, olduqca güclü bir və ya daha çox 
kompüter-serverlərdə quraşdırılır. Digər 
Әз. Аәп lokal sayılır və ixtiyari kompü- 
terdə, həmçinin şəbəkəyə işçi st. Və ya 
müştəri kimi qoşulmuş kompüterlərdə də 
istifadə oluna bilər. 

Әз, nüvədən, sistem kitabxanaları və 

utilillər yığımından ibarətdir. Ə.s--nin nü- 
vəsinin əsas funksional komponentləri 
yaddaşı idarəedən altsistem: prosesləri ida- 
rəcdən alisistem: fayl sistemləri, drayverlər 
və ya EHM-in xarici qurğularını (printerlər, 
yaddaş qurğuları vəs.) idarə edən proqram- 
far, proseslərarası əlaqənin təşkili üçün 
altsistemdir. Ə.s, nüvəsinin iki arxitektura 

tipi daha geniş yayılmışdır: monolit və 
mikronüvə. Monolit nüvələrdə bütün kom- 
ponentlər vahid ünvan fəzasında işləyir 
və bir-birindən mühafizə olunmur, yəni 
istənilən komponent digər komponentin 
verilənlərini dəyişə bilər. Mikronüvə arxi- 
tekturasında isə komponentlər dəqiq ay- 
rılır, kəsişməyən ünvan fəzasında işləyir 
və bir-biri ilə məlumatları ötürməklə əla- 

qə saxlayır. Çox geniş yayılmış müasir 
Əss.-lərinin əksəriyyəti (Linux, Vindovis) 
monolit arxitekturaya malikdir. Lakin 
kommersiya cəhətdən uğurlu mikronüvəli 
(QNX, PikeOS, İntegrity) və hibrid (Sym- 

bian, Мас OS X) arxitekturalı Ə.s--ləri də 

var. Sistem kitabxanaları giriş-çı- 
xış əməliyyatları, riyazi funksiyalar və s. 

kimi tez-tez istifadə edilən alıproqram 
toplusundan ibarətdir. Utilitlər imti- 

yazsız тејитдә yerinə yetirilən proqram- 

lardır (Ə.s.-nin bir sıra funksiyalarını yerinə 
yetirir) 

Ә.5. ümumi təyinatlı və ixtisaslaşdırıl- 

miş Əs--lərinə aynllır. Geniş yayılmış ümu- 
mi təyinatlı Ə.s.-nin müasir variantları 

nüvəsi assembler və yaxud, digər proqram- 
laşdırma dillərinin bir neçə mln operato- 
nundan ibarət proqram kompleksidir, ki- 
ubxunaların və ütilitlərin ölçüsü isə yüz 
пи. sətirdir. İxtisaslaşdırılmış Ə.s.-ləri 
müəyyən sinif məsələlərin həllinə yönəl- 
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dilmiş EHM-lərdə tətbiq edilir. Belə mə- 
sələlərə ilk növbədə əkə Ыси 
(пләв,, müəyyən temp-r reyiminin it sax 
tnnilması) və ya mexanizmin idarə edilməsi 
aiddir. Bu məqsədlər üçün istifadə olunan 
EHM idareedici EHM adlanır. R 

İlk EHM-lərdə Ə s.-nin prototipi dispet- 
çerlər, monitorlar, idarəedici proqramlar və 
s.adlanan xüsusi proqramlar idi. İlk inkişaf 
etmiş Ə.s.-lərində (ОМ-МАА HO, ABŞ, 
1956) EHM-ə ötürülən məsələlərin ardıcıl- 

Tlğını avtomatlaşdırmaq (paketlə emal) im- 
kanı yarandı. Ə.s.-nin inkişafının növbəti 
mərhələsi mərkəzi prosessordan istifadənin 
səmərəliliyini artıran çoxməsələlik reyimi- 
nin dəstəklənməsi idi, Vaxtın bölüşdürül- 
məsi relimində işləməklə, çox sayda isti- 
fadəçiyə bir EHM-də eyni vaxtda işləmək 

imkanı yarandı. Vaxtın bölüşdürülməsi 

prinsipinin əsasları CTSS Ə.s.-ndə (1961, 

ABŞ) formalaşmışdır. 1980-ci illərdə 
UNIX sistemi Ə.s. bazarında lider mövqe- 

yini tutmuşdu. Apple Macintosh EHM-i 
üçün yaradılmış System 1 Ə.s. EHM ilə is- 
tifadəçinin qarşılıqlı əlaqə üsullarında çev- 

riliş etmişdir, istifadəçinin qrafik interfeysi 

(pəncərəli interfeys və girişin koordinatlı 
qurğuları, məs., siçan, trekbol ilə idarəet- 
mə) təkmilləşdirilmişdir. 1990-cı illərin so- 

nunda fərdi kompüterlərin geniş yayılması 
ilə Microsoft VVindovvs Ə.s.-nin (ABŞ) 

böyük tələbatla tətbiqinə başlandı. Bu Ə.s.- 
nin müssir versiyaları 21 əsrin əvvəllə- 
rindən fərdi kompüter Ə.s.-ləri arasında 

üstün yer tutur. 2000-ci illərin əvvəllərində 
texniki planda UNIX Əss--nin varisi olan 
Linux Əs, geniş tətbiq olundu. Sərbəst 
proqram təminatı prinsiplərindən istifadə 
imkanı bu Ə.s--nin uğurunun əsas səbəbi- 
dir. Super EHM və serverlər üçün Əss-Lləri 
arasında Linux Ә.5, əsas yeri tutur. 

Etibarlılığın yüksəldilməsi, verilənlərin 
təhlükəsizliyinin və mühafizəsinin təmin 
edilməsi, optimal enerfi tələbatı, çoxnüvəli 
və çoxprosessorlu EHM-lərdə səmərəli iş, 

həmçinin istifadəçi ilə əlaqə interfeysləri 

sahəsində tədqiqatlar müssir Ə.s.-lərinin in- 
kişafının əsas istiqamətləridir. 

04:КарповВ.Е.КонекоҝК.А.Оснома 
опералионных систем. Kype лекииб. M.,2005:Ta- 
ненбаум9.С, Вудхалл А.С. Оперзинонныс 
системы: разработка и реализаиин. СПб. 2007, 
ƏMƏLİYYATLARIN UYĞUNLAŞDI- 
RILMASI - EHM avadanlığından isti- 

fadənin səmərəliliyini və onun məhsul- 
darlığını yüksəltmək üsullarından biri: 

proqramın operatorlarında göstərilən əməl- 
lərin kompüterin bir neçə funksional qur- 
Şusunda eyni vaxtda yerinə yetirilməsi tam 
və ya qismən uyğunlaşdırılır. Ә.и. 3 səviy- 

Cəlilabad) – Azərb. neftçisi, SosialistƏ 
i Qəhrəmanı (1980), SSRİ-nin fəxri: 

çisi (1980). 1963 ildən “Azneft” 
qazıma işləri ida- 
rəsində buruq us- 
(аз, 1993-96 il- 
lərdə Abşeron qa- 
zıma işləri idarə- 
sinin rəisi işlə- 
mişdir. SSRİ xalq 
deputatı (1989- 
91), Azərb, SSR 
Ali Sovetinin de- 
putatı (8-1 1-ci ça- 

ğış, 1971-90) olmuşdur. 2 dəfə Lenin: 
ordeni, “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf 
nişanı” ordenləri ilə təltif edilmişdir. Hin- 
distanın fəxri vətəndaşıdır (1981). 
ƏMƏNULLA XAN (1.6.1892, Əfqanıs- 
tan, Paqman - 25:4.1960, İsveçrə, Sürix) - 
Əfqanıstan əmiri (1919-29). İngiltərə-Əf- 
qanıstan müharibəsi (1919) nəticəsində 
Əfqanıstanın tam müstəqilliyinə nail ol- 
muşdu, Әхх. İngiltərə-Əfqanıstan müqa- 
vilələri (1919, 1921), sovet-əfqan müqa- 
viləsi (1921), SSRİ ilə bitərəflik və hücum 
etməmək haqqında müqavilə (1926) im- 
zalamışdı. 1920-28 illərdə Ə.x.-ın gənc 
əfqanların ideyalarına əsaslanan bir sıra 
antifeodal islahatı ölkənin mərkəzləşdi- 
rilməsi və iqtisadiyyatında Бигјиа dəyi- 
şiklikləri üçün zəmin yaratmışdır. 1923 ildə 
Əfqanıstanın ilk konstitusiyasını imzala- 
mışdır. 1927-28 illərdə bir sıra Şərq öl- 
kəsində, həmçinin İtaliya, İngiltərə, Fransa, 
Almaniya və SSRİ-də, o cümlədən Azərb. 
SSR-də diplomatik görüşlər keçirmişdir. 
1929 ilin yanvarında Bəççeyi-Saqqa üsya- 
ninin nəticəsində Ә.х. devrilmiş, xaricə get- 
mişdir. Ə.x. Cəlalabadda (Əfqanıstan) dəfn 
olunmuşdur. 
ƏMƏNULLA XAN Mirzə Qovanlı-Qacar 
= bax Qacar Əmənulla xan. 
ƏMƏNZADƏ Rafael Yusif oğlu (31.12, 
1943, Bakı – 24.4:2015, Bakı) — mexanika: 

sahəsində Azərb. alimi. fizika-riyaziyyat 
e.d. (1980), prof. (1983). Y.Ə.Əmənza- 
dənin oğludur, Azərb. Dövlət Un-tini 
(ADU) bitirmişdir (1966), 1966 ildən 
ADU-nun (indiki BDU) mexuanika-riya- 

müəllifidir. 
ƏMƏNZADƏ Rayihə Barxudar qızı (4.30, 
6.1948, Bakı) — Azərb, memarı. Memarlıq 
doktoru (2009). Azərb. Politexnik İn-tunun 
memarlıq fakültəsini bitirmişdir (1972), 
1973 ildən AMEA-nın Memarlıq və İncə- 
sənət İn-tunda çalışır (2011 ildən baş elmi 
işçi). Əsas tədqiqatları 15-17 əsrlər Azərb. 
memarlığının kompozisiya problemlərinə 
həsr olunmuşdur. 120-dən çox elmi əsərin, 
3 monoqrafiyanın müəllifi, 3 cildlik kitab- 
albomun həmmüəllifidir. Azərb. Memarlıq 
və İnşaat Un-tinin memarlıq konstruksi- 
yaları və abidələrin bərpası kafedrasında 
elmi-pedaqofi fəaliyyət göstərir. 
ƏMƏNZADƏ Yusif Əmən oğlu (18.11, 
1914, Bakı — 12.3.1982, Bakı) — mexanika 
sahəsində Azərb. alimi, fizika-riyaziyyat 
ed. (1959), prof, (1961). Azərb, SSR ЕА. 
m. üzvü (1968). 
Azərb, Neft və 
Kimya İn-tunu 
(AzNKİ) bitirmiş- 
dir (1936). Azərb. 
SSR EA Riyaziy- 
yat və Mexanika 
İn-tunda mexanika 
(1958-60) və elas- 
tiklik nəzəriyyəsi 
(1959-72) şöbələ- 
rinin rəhbəri, AzNKİ-də materiallar mü- 
qaviməti kafedrasının müdiri (1960-65) 

vəzifələrində işləmiş, 1960 ildən ömrünün 
sonuna qədər Azərb, Dövlət Un-inin nəzəri 
mexanika kafedrasının müdiri olmuşdur. 
Tədqiqatları elastiklik nəzəriyyəsi, neft- 

ikası, səlt mühit mexanikası 

bircins prizmatik elastik 
və əyilmə məsələlərinin həlli üsullarını və 
elastik bircins olmayan prizmatik cisim- 
lərin burulmasında əyilmə mərkəzinin tə- 
yini (yalnız bir burulma kompleks funk- 
siyası vasitəsilə) üçün düsturlar vermiş, 

çoxrabitəli hissə-hissə bircins izotrop və 
anizotrop yarımmüstəvilər üçün qarışıq 
sərhəd məsələlərinin həlli, həmçinin yarıq 
və onun uclarındakı gərginlik konsentra- 

siyasının öyrənilməsi üçün bir sıra effektiv 
təqribi üsul işləyib hazırlamışdır. 100-dən 
çox elmi əsərin müəllifidir. Yüksəkixtisaslı 
kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
ƏMƏVİLƏR, bənu uməyyə (Аза şib) — 
Əməvilər (Dəməşq) xilafətində (661-750), 

məşqdə:1 Müaviyə (661-68 
1680-683), IT .. (683), 1 Mərvan 
1683-6851, Əbdülməlik 1685-705), 1Valid 
(705-715), Süleyman (715-717), 11 Ömər 
(717-720), 11 Yəzid (720-724), Hişam 
(724-743), 11 Valid (743-744), 11 Yəzid 
(744), İbrahim (744), II Mərvan (744-750), 
Kordovada:lƏbdürrəliman (756-788), 
1 Hişam (788-796), 1 Hakim (796-822), II 
Əbdürrəhman (822-852), 1 Məhəmməd 
1852-8861, Münzir (886-888), Abdullah 
1888-912), IITƏbdürrəhman (912-961), 11 
Hakim (961-976), II Hişam 1976-1009: 
1010-13), 11 Məhəmməd (1009), Süleyman 
1009-1010: 1013-16), IV Əbdürrəhman 
11018), V Əbdürrəhman (1023-24), İİİ Mə- 
həmməd (1024-25), III Hişam (1027-311. 
ƏMƏVİLƏR XİLAFƏTİ - Əməvilərin 
661-750 illərdə idarə etdiyi dövlət. Ərəb 
xilafətinin Suriyadakı canişini Müaviyə ibn 
Əbu Süfyanın (1 Müaviyə: 661-680) xəlifə 
Əli ibn Əbu Talib üzərində qələbəsindən 
sonra yaranmışdır. Ə.x.-nin əsas dayağı 
paytaxt Dəməşqlə birlikdə Suriya torpaqla- 
n idi (tarixşünaslıqda rast gəlinən Dəməşq 
xilafəti adı buradan götürülmüşdür). 

Əməvi xəlifələri taxta çıxdıqdan sonra: 
öz sələflərinin istilaçı siyasətini davam et- 
dirdilər. Onlar Şimali Afrikanı, Pireney y- 
a-nin çox hissəsini, Mərkəzi Asiyanın 
q--ini, Sind, Təbəristan və Gürganı (bax 
Ərəb istilaları) fəth etmiş, Bizansa qarşı 
üzünmüddətli, lakin uğursuz müharibə 
aparmış, dəfələrlə Konstantinopolu (668- 

669, 674-677 vəs.) mühasirəyə almışdılar. 
Müxtəlif iqtisadi inkişaf səviyyəsində olan 
əraziləri birləşdirən və qarışıq etnik tərkibə 
malik dövləti idarə etmək üçün Ə.x.-ndə 
hərbi, inzibati və məhkəmə səlahiyyətləri 
əmirlərə məxsus olan əvvəlcə 9, sonra 5 
canişinlik təsis olunmuşdu. Bəzi hallarda 
vergilərin toplanması xüsusi məmurlara 
(sahib əl-xərac), mühakimə isə qazılara 
həvalə edilirdi. Ə.x.-ndə bütün torpaqların 
ali sahibi dövlət idi. Həlak olmuş və ya 
işğalçılardan qaçan Sasani şahənşahlarının, 
Bizans imperatorlarının, fars və yunan 
zadəganlarının mülkləri, həmçinin vərə- 
səsiz və müsadirə edilmiş torpaqlar birbaşa 
dövlətin mülkiyyəti hesab olunurdu, Dövlət 
torpaq fondu Ə.x.-nin əsas sosial dayağı 
sayılan ərəb tayfa əyanlarının, qismən də 
xidmətdə olmuş yuxarı təbəqənin mükafat- 

ti möhkəmləndirmək və 

məqsədilə artıq 1 Müaviyənin döv- 
divan əl-xatəm (dəftərxana) təsis 
"ilk istilalar dövründə fəaliyyətini 

dayandırmış divan əl-bərid (poçt xidməti) 
bəma edildi, həmçinin baş xəzinədarlıq ya- 
radıldı, 669 ildə 1 Müaviyə oğlu 1 Yəzidi 
(680-683) varisi elan etdi, bununla da for- 
mal seçki qaydasının saxlanılması ilə xəlifə: 
səlahiyyətlərinin irsən ötürülməsini qanu- 
niləşdirdi. 1 Müaviyənin ölümü ilə Ələvilər 
Xilafətdə hakimiyyət iddialarını irəli sürdü- 
lər, Mədinədə (680 ildə yatırıldı) və Mək- 
kədə üsyan baş verdi, 1 Yəzidin qəfil ölümü 
nəticəsində Əməvilərin böyük qolunun 

(Süfyanilər) hakimiyyəti sona çatdı, haki- 
miyyətə sülalənin kiçik qolunun nümayən. 
dəsi Mərvan ibn əl-Hakim (683-685) gəldi, 
bu, müsəlman dövlətində uzunsürən böhra- 
nü səbəb oldu. Küfə və Bəsrəni (685-687) 
əllərində saxlayan şiələr, 693-696 illərdə 
Fars və Aşağı Mesopotamiyada partizan 
müharibəsi aparan xaricilər və xəlifənin 
rəqibi, uzun müddət Məkkə hakimi olan 
Abdullah ibnəz-Zübeyr Mərvan ibn əl-Ha- 
kimin oğlu Əbdülməlikə qarşı çıxdılar. Son 
epizodu 700-702/illərdə İbn əl-Əşasın hər- 

bi qiyamı olan şiddətli qarşıdurmada Əb- 
dülməlik nəinki qalib gəldi, hətta öz nəs- 
İinin nümayəndələrinin xəlifə taxtına va- 
risliyini təmin etdi. Onun və xələfi 1 Vali- 
din (705-715) dövründə ərəb dili yunun və 
pəhləvi dillərini sıxışdıraraq Xilafətin döv- 
lət dili kimi qərarlaşdı, qızıl dinara və gü- 
müş dirhəmə əsaslanan vahid pul sistemi 
yaradıldı, əvvəlki sikkələr tədavüldən çıxa- 

rildi, 
Bu dövrdə Əməvilər: ittətə alınmış 

xalqlar və şəhərlərlə bağlanmış müqavilə 

şərtlərində nəzərdə tutulan qəti mü 
ləşdirilmiş vergilər və xəracın əvəzinə, ödə- 
mə qabiliyyətindən asılı olan vergi sistemi 
və bir sira yeni vergilər tətbiq etdilər. Ver 
əsarətinin sərtləşməsi (üşrün xəracla əvəz- 
lənməsi) əvvəlki torpaq sahibləri təbə- 
qəsinin ləğvinə və torpaq mülkiyyətinin 
müsəlman, xüsusilə ərəb elitasının əlində 
cəmləşməsinə gətirib çıxardı, Eyni zaman- 

da vergi ödəyicilərinin sayının azalması 
xəzinənin boşalmasına səbəb oldu. Onun 

doldurulması məqsədilə Xilafətin ş. vil.-1ə- 
rinin canişini Həccac 700 ildən islamı qə- 
bul edənlərin cizyədən azad olunmasını 
dayandırdı və xərac torpaqlarının daimi sta- 
tusunu təsbit etdi, Xəlifə (1 Ömər 1717- 
720) bu vergi sistemini ləğv etsə də, onun 
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ƏMƏVİLƏR MƏSCİDİ 

xələfləri 11 Yəzidin (720-724), Hişamın 
(724-143) və 11 Validin (743-744) dövrün- 
də yenidən bəd olundu. 

Əx-nin siyasəti daim Xilafət əhalisinin 
narazılığına səbəb olurdu, bu əsasən islam 
təriqətlərinin (bərbərlərin 740-742 illərdə 
xaricilər üsyanı, şiə qiyamları vəs.) şüarları 

altında baş verirdi. 747-750 illərdə Əbu 
Müslimin rəhbərliyi ilə baş vermiş üsyan 
nəticəsində Əməvilər devrildi, hakimiyyətə 
(bhasilər gəldi, Əməvilərin sağ qalmış nü- 
mayəndələrindən biri Əbdürrəhman ibn 
Müaviyə (bax Əhdürrəhman 1) Pireney 

akı ərəb mülklərinə (bax Əndəlis) у-а 
qüçaraq burada Əməvilərin yerli qolunun 
Kordova əmirliyinin əsasını qoydu. 

Əx, dövründə Cavanşir xəlifə | Müa- 
viyə ilə müqavilə bağlamış, özünün A/hani- 
a (Qafqaz) hakimi kimi tanınmasına nail 

olmuşdu. Lakin Cavanşirin öldürülməsin- 
680) sonra ərəblərin yenidən Azərb.-a 
ini, 705 ildə yerli əhalinin müqavimə- 

ini qıraraq ölkənin zəbti ilə nəticələndi. 
nəlikin dövründə Alban (Qafqaz) 

si müstəqilliyini tirdi. Mihiranilər sü- 
ləsi hakimiyyətdə qalsa da, əslində ölkəni 

ərəb əmirləri idarə edirdi, 8 əsrin əvvəllə- 

rində Əx. Azərb.-da möhkəmlənmək üçün 
əsas rəqibləri olan xəzərlərlə uzunmüddətli 
mübarizəyə başladı. Azərb. ərazisi mühari- 
bə meydanına çevrildi (daha ətraflı bax 

(zərbaycan" xüsusi cildinə) 
ƏMƏVİLƏR MƏSCİDİ - Əməvilər döv- 
rünə aid məscid. Dəməşq ş.-dədir. Ə.m. 
əzəllikləri, zərif və eyni zamanda möhtə- 

şəm divar bəzəkləri ilə seçilən müstəsna 
memarlıq abidəsidir. Xəlifə Valid bin Əb- 
dülməlikin istəyi ilə Bizans imperatorunun 
Konstantinopoldan göndərdiyi ustalır tərə- 
findən inşa edilmişdir (705 və ya 706). Də- 
fələrlə yanğına və təbii dağıntıya məruz 
qalsa da, ilkin əsas memarlıq xüsusiyy: 
rini, xüsusilə mozaikalarındakı ehtişamı 
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qoruyub saxlaya bilmişdir. Bir əsas ibadət 
yeri (136x37 m). bir həyəti (122x50 m) 
olan dördbucaqlı vertikal planlı məscid 
qiblə divarlarına paralel uzanan üç neflə 
(eninə) bunları ortadan bölən geniş şaquli 
nefdən meydana gəlmiş və neflər arasın- 
dakı mərmər sütunlar üzərində yüksələn 
ikiqat formada nizamlanmış tağtavanlarlı 

əhatələnmişdir. Məscidin 3 minarəsi və 4 
əsas qapısı var. Mərkəzində hovuzu olan 
həyət arxadan iyirmi dörd, yanlardan doq- 
quz yaruslu kəmərlə dövrələnmişdir. Hə- 
yətdə Qübbətül-xəzinə (beytül-mal), Qüb- 
bətü Zeynalabdin adını daşıyan ikiqübbəli 
kiçik bina da var. Qübbətül-xəzinədə vəqf 
gəlirləri mühafizə olunur. Ə.m.-nin öz 
möhtəşəmliyini indiyədək saxlamış zəngin 
nəbati və həndəsi moznikaları sənət tarixi 
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. 
İslam memarlıq xüsusiyyətlərini. özündə 
cəmləşdirən məscidin layihəsi Anadolu da 
daxil olmaqla, islam dünyasının bir çox 
yerində tətbiq edilmişdir. 
ƏMƏYİN ELMİ TƏŞKİLİ - bax Əmək 
ƏMƏYİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏ- 
Sİ (ing. human resourse managment) —mü- 
əssisə, şirkət fəaliyyətinin təşkilində əmək 
resurslarının idarəolunma sistemi: işçinin 

peşəkar fəaliyyətinin uğurlu yekunu üçün 
mənəvi cəhətdən maraqlı olmasına asasla- 
nir. 20 әвпи ortalarına qədər istehsal prose- 
sində insan münasibətlərinin idarəolunma- 
sının (insanın istehsal potensialının maksi- 
mum sərf olunması zəruriliyinə əsaslanan) 
rasionalist paradiqması (тә., teylorizm 
sistemi) üstünlük təşkil edirdi. Fərdi, yaxud 

situasiya (gedişat) adlanan yeni konsepsiya 
işçinin yalnız istehsal deyil, eyni zamanda 
intellektual və fərdi mənəvi-psixolo)i im- 

kanlarından da geniş istifadəni nəzərdə tu- 

tur. Bu, 1950-60 illərdə amerikalı psixo- 
loq F.Hertsberqin ideyaları əsasında mey- 
dana çıxan konsepsiyasına, A.Maslounun 

olmalıdır: ədalətlilik — hər bir işçinin gəliri: 
peşəkarlıq səviyyəsindən və onun müəssi. 
səyə gətirdiyi gəlirdən asılı olmalıdır, kol- 
legiallıq - müstəqil qrupların özünüidarə 
etməsi, rəhbərliyin seçilməsi və gəlirlərin 
bölüşdürülməsi məsələləri, investisiya si- 
yasəti, maliyyə mənbələrinin müəyyən: 
olunması zamanı demokratik kollektiv qə- 
rarların qəbulunu vəs. nəzərdə tutur, inno- 
vasiya — işçinin yenilikçi və yaradıcı ide- 
yalarını müstəqil şəkildə həyata keçirmək 
arzusunun, təşəbbüskarlığının dəstəklən- 
məsidir. 

Əmək münasibətlərinin idarə edilməsi 
konsepsiyasında işçi insanı yalnız maddi 
mükafatlandırılmada maraqlı kimi nəzər- 
dən keçirən əvvəlki yanaşmalardan fərqli: 
olaraq əmək fəaliyyəti prosesində özünü re- 
allaşdıran insan kimi şərh olunur. 

Bu halda şirkət - ortaq dəyər və ətrafin- 
da birləşən insanlardan ibarət canlı orqu- 
nizm kimi nəzərdən keçirilməli, müəssi- 
sənin inkişafını və xarici rəqabət mühitinə 
uyğunlaşması uğrunda işçilərin səylərini 
əsas götürərək, innovativ addımlar ataraq 
daim yenilənməlidir. 
ƏMƏYİN İNTENSİVLİYİ (lat. intensio 
– gərginlik, cəhd, güc) — işçinin iş prose- 
sində hər bir iş vahidinə sərf etdiyi əməyin 
kəmiyyəti ilə müəyyən olunan əmək gər- 
ginliyi. Ə.i, konkret müddət ərzində zəruri 
olan fiziki, zehni (əqli) enerfi sərfindən 
asılıdır. 

iş vaxtından istifa- 

dənin tezliyi (sıxlığı): təbii biol. (iqlim, 
cins, yaş, sağlamlıq vəziyyəti) və digər 
amillər ilə müəyyən olunur. Ə.i.-nin in- 
kişafı və əmək məhsuldarlığı əməyin son 
nəticəsinə eyni dərəcədə təsir edir, müəy- 
yən vaxt vahidində istehsal olunmuş məh- 
sulun həcmini artırır. Bu iqtisadi proseslər 
arasında fərq var: əməyin məhsuldarlığının 
artması əmək xərclərinin və yaradılmış һәг: 
bir məhsulun dəyərinin azalmasına səbəb 
olursa, in artımı vaxt vahidində ümu- 
mi dəyərin həcmini çoxaldır, əmtəə vahi- 
dinin dəyəri isə dəyişilməz qalır. 

ETT fiziki qüvvə sərfini azaldır, eyni 
zamanda əqli qüvvənin sərfini artırır. Ə.i.- 
nin normal səviyyəsi mühüm iş vaxtının 

rəfindən ödənilməsi imkanını təmin edir. 
Ək, yüksək olduqca, əməyin nəticələri və 
əməyə olan tələblərin ödənilməsinin ef- 
fektivliyi bir o qədər yüksək olur, Əlk.-nə 
yaradıcılıq qabiliyyəti, peşə bacarıqları, tə- 
şəbbiskarlıq, mobillik kimi kəmiyyətlə öl- 
çülməyən xüsusiyyətlər daha çox təsir 
göstərir. Müasir iqtisadiyyatda Ə.k. “inti- 
zam" və "işə münasibət" anlayışları vasitə- 
silə müəyyən olunur. Ə.k. təkcə obyektiv, 
ölçülə bilən xüsusiyyətləri deyil, həm дә. 
kəmiyyətcə ölçülə bilməyən, subyektiv 
xüsusiyyətləri (məs., müəyyən təşkilatın 
işçilərindən tələb olunan bacarıqlar komp- 
lektinin tipi) özündə birləşdirir. Ə.k. əv- 
vəla, işçi qüvvəsinin təhsil və təlim səviy- 
yəsindən, həmçinin fiziki sağlamlığından 
asılıdır. 

Sənaye inqilabı və sənaye iqtisadiyya- 
tinin inkişafının gedişatında Ək. və onun 
effektivliyi anlayışına olan meyarlar dəyiş- 
mişdir. F.U.Teylorun (bax Teylorizm) 20 
əsrin əvvəllərində meydana gələn əməyin 
elmi idarəedilməsinin birinci konsepsiya- 
sında Ə.k--nin yüksəldilməsi əməyin stan- 
dartlaşdırılması, əməkhaqqının stimullaş- 
dinci təsiri, planlaşdırma, təşkiletmə və iş- 
çinin əməyinin hesablanması ilə əlaqələn- 
dirilirdi. 1960-cı illərdə Amerika sosiolo- 
qu D.Makqreqorun işçinin yaradıcılıq və 
təxəyyülünün genişlənməsində əməyin 
mühüm rolunu göstərən nəzəriyyəsi mey- 
dana gəldi. 1970-ci illərdə əmək tutumu- 
nun zənginləşdirilməsinin və bütünlük- 
də həyat keyfiyyətinin ona təsirinin mü- 
hümlüyünü vurğulayan əmək həyatının 
keyfiyyəti konsepsiyası, 20 əsrin ikinci 
yarısında T.U.Şults və H.Bekker insan 
kapitalı nəzəriyyəsini irəli sürmüşdülər. Bu 
nəzəriyyə 1980-2000-ci illərdə ən üstün 

konsepsiya olmuşdur. Konsepsiyaya əsasən 
insan kapitalına bilik, bacarıq və motivasi- 
ya ehtiyatı kimi investisiyalar gələcəkdə 
əməkdən gələn gəliri artıracaqdır. Müxtə- 
lifkeyfiyyətli əməyin meyarları və para- 
metrləri üçün bu nəzəriyyənin çoxsaylı 
araşdırmaları postsənaye, innovasiya cə- 
miyyətində daha mühüm olur. Bununla ya- 

köməyilə deyil, həm də qeyri-for- 
mal təlim və təcrübə vasitəsilə əldə edilə bi- 
lər, Lakin bünün üçün uzun vaxt tələb 
olunur. Ə.k--də bu yolla nail olunan dəyi- 
şikliklər qısamüddətli təhsil islahatların 

müasir iqtisadiyyatlarda Ə.k. Рәј 
problemi mübahisəli laraq qalmaqdadır, 

aulsorsinqinin 
baxımından zəruri olduğundan bu keyfiy- 
yətin ölçülməsi üçün ümumi alətin işlənib- 
hazırlanması çox vacibdir. 

Ək, işçi qüvvəsinin potensial xassələri- 
nin məcmusu kimi əmək bazarında həm 
işəgötürən, həm də əməkqabiliyyətinin sa- 
hibi üçün müəyyəncdici rol oynayır. Ə.k. 
haqqında ailədəki əmək öhdəlikləri də daxil 
olmaqla özünəxidmət üzrə əmək kimi, 
ictimai təşkil edilmiş əmək kimi də da- 

nışmaq olar, Müasir cəmiyyətdə əməyin bu 
tipləri arasındakı sərhəd silinməkdədir. 
Məsələn, “ailə” əməyinin keyfiyyəti ailə. 
nin, ev təsərrüfatının funksional texnika ilə 
təmin olunma səviyyəsinə və bu əmək tipi- 
nin bir hissəsinin fərdin, ailənin yaşayış sa- 
həsindən kənara çıxarılmasına görə дә агиг. 
Müəssisələrin, firmaların ali idarəetmə per- 
sonalından tələb olunan əməyin yüksək 
keyfiyyəti inzibati-idarəctmə fünksiyaları- 
nin təkcə sahibkarlar tərəfindən deyil, həm- 
çinin əvvəllər yalnız icraedici funksiyaların 
aid olunduğu muzdlu işçilər tərəfindən də 

yerinə yetirilməsinə gətirib çıxardı. 
C.BiKlarkın qeyd etdiyi kimi müasir 

iqtisadiyyatda Ә.К. iqtisadi tərəqqiyə apa- 
ran kapital axını üçün başlıca stimuldur. 

Əməyin effektivlik keyfiyyəti işçilərin 
əməkhaqları arasındakı böyük fərqi də izah 
edir. Ə.k. baxımından obyektiv qaydada 
mövcud olan fərqlər inkişaf etmiş ölkə- 
lərdə üzünmüddətli dövr ərzində ucuz işçi 
qüvvəsinin autsorsinq riskini minimal- 
laşdırır, Bu, həmçinin yüksəkixtisaslı işçi 

qüvvəsinin cəmləşdiyi Amerika iqtisadiy- 
yatının cəlbediciliyini də izah edir. Ə.k. 
müasir diskussiyaların mərkəzindədir: 
ucuz işçi qüvvəsi kapital qoyuluşunun 
səbəbi və aulsorsinqin uğurunun başlıca 
amili olması: dövlət tənzimlənməsinin 

mane olmaq, fərdin əməyinə və onun 
bacarıqlarına münasibət də daxil olmaqla, 
keyfiyyətə təsir göstərmək məsələləri mü- 
zakirə mövzuları sırasındadır, 
ƏMƏYİN NORMALAŞDIRILMASI – 
istehsal idarəetməsinin tərkib hissələrin- 
dən biri, Bu hissə ayrı-ayrı işçilər (briqa- 
dalar) tərəfindən məhsul vahidinin hazır- 
lanması üçün zəruri olan müvəqqəti xərc- 
lərin müəyyənləşdirilməsini və onün əsa- 
sında əmək normalarının təyin edilməsini 
birləşdirir. Elmi cəhətdən əsaslandırılmış 
məcburi əmək və istirahət reğimləri şərti ilə 
əmək və maddi resursların effektiv isti- 
fadəsinə imkan yaradan xərclər zəruri he- 
sab olunur. 

Ən--nın prioritet vəzifələrinə əmək və 
istehsalın təşkilinin müntəzəm inkişafı, 
məhsulun əməktutumluluğunun artırılması, 
işçilərin effektiv istehsalda maddi murağı- 
nın artırılması, əmək məhsuldarlığının artı- 
mi ilə əməkhaqqı arasında nisbətin sax- 
İinilması aiddir. Müəssisələrdə Ə.n. hər bir 
iş yerində texnika və texnologiyanın tək- 
milləşdirilməsi yolu ilə əmək məhsuldar: 
ğının artması rezervlərinin aşkarlanması: 

istehsal prosesinin ayn-ayrı hissələrinə 
texniki normiların təyin edilməsi: istehsal- 
texniki şərtlərdə dəyişikliklər baş verdikdə 

bu normaların vaxtında və sistematik yox- 

lanilması: işçilərin ixtisasının artırılması: 
normaların obyektivliyinin, onların texniki, 
iqtisadi əsaslandırılmasının artırılması üçün 
Әлл. metodlarının təkmilləşdirilməsi zə- 
тапаг. 

Ən. prosesində faydasızəmək üsulları 
aşkar edilib kənarlaşdırılır, əmək sərfinin 
texniki cəhətdən əsaslandırılmış normaları 
işlənib-hazırlanır və tətbiq edilir. Bu, səmə- 
rəliliyin və istehsal vasitələrindən istifadə- 
nin effektivliyinin artırılmasına gətirib çı- 
xarır. 
ƏMGƏK - yenidoğulmuş uşaqlarda kəllə 
sümüklərini birləşdirən skelet pərdəsi qa- 
llğr: onun sayəsində dölün başı doğum yol- 
larından keçərkən sixilir, Ön və ya böyük 
Ə, (alın və təpə sümüklərinin birləşmə yeri) 
ikinci ilin ərzində, dal və ya kiçik Ə. (ənsə 
sümüyü ilə təpə sümüyünün bilişmə yerin- 
də), həmçinin yan Ə.-lər (əsas və məmə- 
yəbənzər) doğuma yaxın, yaxud doğumdan 
dərhal sonra bitişir. Raxit və bəzi digər xəs- 
təliklər zamanı Ə.-in bitişməsi gecikir. 
ƏMİDABAD - İranın Zəncan oslanında 
kənd, Mərkəzi şəhristanının Əbhər bölgəsi- 
nin Əbhərmud kəndistanında, Əbhər qəs.-n: 
dən 30 Хин şm.-q--də yerləşir. 
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ƏMİKƏNDİ 

ƏMİKƏNDİ - İranın Zəncan ostanında vədigər qəzet va humallarda “Gültəkin tə- 

kənd. Mərkəzi şəhristanının Qiydar böl- хәНбәб ilə yazdığı şeirlərində mübarizəyə 

gəsinin Bezinənud kəndistanında, Qiydar çağırış, təqib və sürgünlərə etirazla yanaşı, 

qəs.-ndən 50 (ол c.-q-də yerləşir. sabaha güclü inam da ifadə Sinir 

ƏMİKİŞİYEV Fəsli Məmməd oğlu (1928, Müznibin redaktoru olduğu "Dirilik". 

Yevlax r-nunun Qaramanlı k. — 1999, Bakı) bayi-Əmif umallarında çalışmış Ə.A.-in 

milli ədəbiyyatşünaslıq, folklor və mətbuat 
tarixi haqqında (“Azərbaycan türklərinin 
ədəbiyyat tarixi”, “Bayatının türk xalqla- 

n ədəbiyyatında mövqeyi”, “Azərbaycan 
sözünün məqşəyi”, "Türk el ədəbiyyatına 
elmi bir baxış” və s.) əsərləri və məqa- 
lələri var, Onun “Gürcü qardaş”, “Qafqaz 

türküsü”, "Buzlu cəhənnəm", “Bayrağım 
və istiqlalım”, “Canavar”, “Bolşevik”, 
“Moskva” kimi şeirləri dövrün bolşevik-so- 
vet ideologiyasının ifşasına və ona qarşı: 
mübarizədə dünyanın mütərəqqi insanları- 
nın birləşməsinə yönəlmişdir. Ə.A. M.Fü- 

zulinin “Söhbətül-əsmar” əsərini aşkara çı- 

xararaq, elm aləminə tanıtmış, “Kitabi-Də- 
də Qorqud” dastanının və Orxon-Yenisey 
abidələrinin ilk tədqiqatçılarındandır. 1937 
ildə “millətçi”, “pantürkist” adı ilə həbs 

edilmiş və 1938 ildə güllələnmişdir. 
Əsəri: Buzlu cəhənnəm. B., 1999. 

– Azərb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. (1972), 
prof, (1973), Azərb, Dövlət Un-tini bitir- 
mişdir (1954). Həmin un-tin siyasi iqtisad 
kafedrasında fəaliyyətə başlamış, dosent 
vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Azərb, Neft 
və Kimya İn-tunda siyasi iqtisad kafed- 
rasının müdiri (1970-78), Azərb. Xalq 
Təsərrüfatı İn-tunun tədris işləri üzrə pro- 
rektoru (1978-86) işləmişdir. Tədqiqatları 
təkrar istehsal, ictimai məhsul, milli gəlir 
ptoblemlərinə həsr edilmişdir. 150-yə ya- 
xın elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var: 
ƏMİN Hafizulla (1.8.1929, Kabil yaxınlı- 
ğrndakı Paqman - 27.12.1979, Kabil) - Əf- 
qanıstan dövlət xadimi. Aprel inqilabının 
(1978) təşkilatçılarından biri. 1979 ilin 
martından Əfqanıstan hökumətinin “birinci 
nazir”i. 1979 ilin sentyabrında dövlət çev- 
rilişi edərək, dövlət başçısı N.M.Tərəlini 
hakimiyyətdən uzaqlaşdıraraq öldürmüş, ƏMİNABAD - İranın Ərdəbil ostanında 
dövlət aparatındakı yüksək vəzifələri ələ kənd. Mərkəzi şəhristanının Ətraf bölgəsi- 
keçirmişdir. Sürətli “sosializm” qurmaq nin Gorayım kəndistanında, Ərdəbil ş.-n- 
kürsünü: elan etmiş Ə. Əfqanıstan Xalq dən 25 ini c.-q.-də yerləşir. 

Demokratik Partiyası sıralarında opponent- ƏMİNABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
lərinə və bütün fərqli düşünənlərə qarşı ostanında kənd. Marağa şəhristanının Qa- 

гаадас bölgəsinin Çaharoymaq kəndista- 
nında, Qaraağac qəs.-ndən 27 kn şm--ş.-də 
yerləşir. 

nətgahına hücumu zamanı öldürülmüş- ƏMİNABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
dür ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Bos- 
ƏMİN, Məhəmməd ibn Harun tunabad bölgəsinin Səhənd kəndistanında, 
ər-Rəşid(789, Bağdıd - iyul, 813, Bağ- Bostanabad qəs.-ndən 20 /q.-də yerləşir, 
dad) - Abbasi xəlifəsi (809-813). Atası ƏMİNABAD - İranın Zəncan ostanında 
Harun ər-Rəşid 189 (başqa məlumata kənd. Mərkəzi şəhristanının Ətraf bölgəsi- 

görə, 791) ildə onu Əmin adı ilə vəliəhd nin Zəncanrud kəndistanında, Zəncan ş.-n- 

elin etmişdi, Bacarıqsız dövlət başçısı dən 18 km e.-da yerləşir, 
olan Ə. ƏMİNCAN - İranın Ərdəbil ostanında 

kənd, Mərkəzi şəhristanının Nəmin bölgə- 
sinin Ətraf kəndistanında, Ərdəbil ş.-ndən 
25 kmşm--da yerləşir, 
ƏMİNƏ Yusif qızı (əslində Yusifqardaş 
qızı) (424:9.1936, Bakı) – Azərb, aktrisası, 
Azərb, Resp. xalq artisti (1998). Azərb. Pe- 

daqoyi Dillər İn-tunu bitirmişdir (1961), 
Ümumittifaq gənclər festivalının laureatı- 
dir (1957, Bakı). Azərb. Gənc Tümaşaçılar 
Teatrının (1958-64), Azərb, Akademik 

naşı, müxtəlif qəzet və yumallarda “Abid”, Dram Teatrının (1964-74) aktrisası olmuş- 
“Abid Mürəllibzadə", “Abid Alp Mütəllib dür. Rolları: Qulu (“Anacan”, Y.Əzimza- 
oğlu", “Qozqurab bəy" vəb, imzalarla mə- də), Səbirə (“Son məktub”, R.İsmayılov), 
qalə, hekayə, şeir və tərcümələr çap etdir- Hümay ("Komsomol poeması”, İ.Coşqun, 
miş, eyni zamanda tədqiqatlar aparmışdır. S.Vurğunun eyniadlı poeması əsasında), 
"Yeni Qafqaz”, “Azəri-türk”, “Odlu yurd” Ülkər ("Söz yarası”, Q.Rəsulov), Əliman 

repressiyalar həyata keçirməklə inqilabi re- 
iimin mövcudluğunu təhlükə altına qoy- 
muşdur. SSRİ xüsusi təyinatlı dəstəsinin 

i hakimiyyət uğrunda mübarizə 
rdaşı Məmunun tərəfdarları öl- 

dürmüşdür 
ƏMİN ABİD (Zeynalabdin Mütəllib oğlu 
Əhmədovun təxəllüsü, 2.11.1898, Bakı 
21.10.1938) – Azərb, folklorşünas-ədəbiy- 

yatşünaş alimi, şair, Ə.Müznibin qardaşıdır. 

1918-21 illərdə İstanbul müəllimlər semi- 
nariyasında, 1922-26 illərdə İstanbul Un- 
tinin tarix-filologiya fakültəsində təhsil 
almışdır. 1927 ildən Ə.A. müəllimliklə ya- 
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(“Torpaq ana”, 

Ç.Aytmatov), Esse: 
("Şeytanın şagir- 
di", B.Şou) və s, 
1956 ildən "Azər- 
baycanfilm” kino- 
studiyasında işlə- 

işdir. “Şərikli çö- 

zim küçənin uşaqları", “Musiqi müəllimi" 
işdir. Ə.Y. bir çox 

filmlərin dublya)ında, televiziya tamaşala- 
rında iştirak edir. Bədii qiraət ustası kimi 
tanınmışdır. Azərb. Resp.-nin “Şöhrət” or- 
deni ilə təltif olunmuşdur. 
ƏMİNLİ – İranın Ərdəbil ostanında kənd, 

Mərkəzi şəhristanının Ətraf bölgəsinin бо- 
rayım kəndistanında, Ərdəbil ş.-ndən 28 kn: 
сәф-бә yerləşir. 
ƏMİNLİ - Azərb, Resp. Masallı r-nunun: 
Qarğalıq ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən: 
11:/n şm.-ş--də, düzənlikdədir. Əh. 1087 
(2015): əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur, 

Tam orta məktəb, tibb məntəqəsi, kitab- 
xana var, 
ƏMİNOV Naib Xalıq oğlu (d.20.2.1938, 
Salyan 5.) — Azərb. genetiki, biologiya üzrə: 

e.d. (2007), prof. (2010). Azərb, Dövlət: 
Un-tini bitirmişdir (1961). 1967 ildən Azərb. 
SSR EA Genetika və Seleksiya İn-tunda 
fəaliyyətə başlamış, böyük elmi işçi və qrup: 

rəhbəri, elmi işlər üzrə direktor müavini 
(2000-03), eyni zamanda laboratoriya mü- 
diri olmuşdur. 2003 ildən AMEA-nın Gene- 
tik Ehtiyatlar İn-tunda elmi işlər üzrə direk- 
tor müavini və laboratoriya müdiri, 2013 
ildən şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. Tədqi- 

qatları buğdanın mədəni və yabanı növləri- 
nin, onların əcdadı sayılan egilops cinsi 
növləri ilə qarşılıqlı genetik münasibətlərin 
öyrənilməsinə, buğda və egilops növlərinin 
yayılma areallarının təyin olunmasına, onla- 
rın toplanması, növ və cinsarası hibrid po- 
pulyasiyalarından məqsədyönlü sitogenetik: 

və fenotipik seçmə yolu ilə yüksək məhsul- 
dar buğda növü xətlərinin yaradılması nəti- 
cəsində mövcud buğdalardan yüksək for- 
maəmələgətirmə potensialı və genom tərkibi 
ilə fərqlənən amfidiploidlər yaradılmasına: 
aiddir. Formaəmələgəlmə mənbəyi kimi is- 
tifadə olunan yeni genom strukturuna malik 
sintetik buğda amfidiploidlərinin yaradıl- 
masında iştirak etmişdir, Yeni şaxəlilik əla- 
mətinə malik sintetik tetraploid buğda nö- 
vinün (Triticum abscheronicum, Aliyeva 
et Aminov), biri bərk (Saray), digəri isə 
yumşaq (Abşeron) olmaqla iki buğda sortu- 
nun müəllifidir. İran mənşəli Aegilops spel- 
toides Tauseh buğdasının tetra və habelə 

sisteminin hər bir növ üçün avtonomluğu 
müəyyən edilmişdir. 90-dan çox elmi əsərin, 
2 kitabın və 1 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Kadrların hazırlarımısında xidməti var, 

Əsəri:Buğla genomlarınıntəkəmülü. BL. 2006. 
ƏMİOĞLU - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
qanında kənd. Marağa şəhristanının Qara- 
ağac bölgəsinin Çaharoymaq kəndistanın- 

da, Qaraağac qəs.-ndən 28 kin c.-ş.-də yer-. 
ləşir, 

ƏMİR - Azərb: Resp. Gədəbəy r-nunun 
Poladlı ә.4.-пдә kənd. R-n mərkəzindən 
12/m q-də, dağlıq ərazidədir, Әһ, 202 
(2015): əkinçilik və heyvandarlıqla məş- 
ğuldur. İbtidai məktəb var. 
ƏMİR - İranın Şərqi Azərbaycan ostanın- 
da kənd. Marağa şəhristanının Mərkəzi böl- 
gəsinin Qavdul kəndistanında, Marağa 
şendən 9 kn e.-ş.-də yerləşir. 
ƏMİR (or. /yaal- başçı, hökmdar) – müsəl- 
man ölkələrində sərkərdə, hakim, hökmdar, 
Ərəb xilafətində ilk xəlifələr və Əməvilər: 
dövründə orduya komandanlıq edənlər Ə, 
adlanır və adətən işğal edilmiş vilayətlərə 
canişin təyin olunurdular. Xəlifə Ömərdən 
başlayaraq xəlifələr “əmirəl-möminin” 
(“möminlərin hökmdarı”) adlanırdı. 9-10 
əsrlərdə Abbasilər dövründə xəlifələrin hi- 
mayəsində olan feodal hakimləri, Xilafət- 
dən nominal asılı canişinlər (Əğləbilər, 

Tulunilər, Tahirilər) və ya müstəqil dövlət 
yaradan hakimlər (Qəznəvilər, Büveyhilər 
və b,)Ə. adlanırdı. 10 əsrin sonu — 11 əsrin 
əvvəlində müxtəlif rütbəli feodal hakimləri 
və sərkərdələri də (Səlcuqilər, Əyyubilər, 
Məmlüklər dövlətlərində və s.) Ə, adlan- 
mağa başladı, Teymurun da bu titulu vardı. 
Səfəvilər dövründə əyalət hakimləri (adətən 
tayfa başçıları — xanlar və sultanlar), Əfqa- 
nıstanda Dosr Məhəmməddən başlayaraq 
Barəkzailər sülaləsinin hökmdarları Ə. titu- 
hunu daşıyırdılar, 18 əsrin sonundan Öizrara: 
xanlığının hakimləri də özlərini Ə. adlan- 
dinrdılar, 21 əsrin başlanğıcında monarxiya 

quruluşunun hökm sürdüyü bəzi ərəb döv- 
lətlərində (məs., Səudiyyə Ərəbistanında 

və s.) şahzadələr Ə. adlanır. 
ƏMİR ƏL-MÖMİNİN (or. әзӱ ya — 
möminlərin başçısı) — müsəlman Şərqin- 
də xəlifələrin və başqa hökmdarların da- 
şıdığı titul. İlk dəfə xəlifə Ömər ibn Xər- 
taba verilmiş, sonra bütün Raşidi, Əməvi 
və Abbasi xəlifələrinə şamil olunmuşdur. 
Qərmətilər, Fatimilər, Müvəhhidlər, Нәг- 
silər dövlətlərində və Kordova xilafətində 

ƏMİR HÜSEYNİ 

də Əəl-M: titulu istifadə edilirdi. Bağ- pocmasında azadlıq ideyaları tərənnüm 
süqutundan sonra (1258) Şərqdə edilir. Ə.H. qədim hind pocması "Bxaqa- 

kiçik hökmdarlar da Ə.əl-M. titulu da- vadqita”nı, Ö.Xəyyam, Kəbir və b.-nın 
şımağa başladılar. Məğribdə bu titul daha şeirlərini İndoneziya dilinə tərcümə etmiş- 
ox yayılmış, Rüstəmilər, Əğləbilər, Zi- dir. İndoneziyada milli azadlıq hərəkatının 
тәг Və Əndəlüs müluk ət-təvaiflərində öncüllərindən olan Ə.H. Şərqi Sumatradakı 
işlək olmuşdur. Abbasilərin tabeliyinə ke- üsyan zamanı öldürülmüşdür. 
çən xanədanlar (məs., Mürabitlər) özlərinə Əsəri: Стихи, в бә Hlyenu далаких берегов. 
“əmir əl-müslimin” titulunu götürmüş. M, 1966. 
dülər, Ə.əl-M. titulu Osmanlı sultanlarına ƏL: Boaaupena M.A. Творнество iihone- 
da verilmiş və bu ənənə səltənətin xila- tour noyron XX в. Амира Хамзаха и. Хелрила. 
fətdən ayrılaraq ləğvinə qədər дауат) et- Аниара. М.1976, 
mişdir. Şiəlikdə xüsusi önəm daşıyan ƏMİR HƏMZƏ (? – 1787) - Qaraqaytaq 
Əəl-M. titulu mənəvi hakimiyyəti ifadə hakimi, usmi (1748-87), Qubalı Fətəli xa- 
edir və Məhəmməd peyğəmbər ilk dəfə Əli nın 1759 ildə Dərbəndə hücumu zamını 
ibn Əbu Talibi "Ə.əl-M.” adlandırdığına onun müttəfiqi olmuşdur. Sonralar münasi- 
görə bu ad yalnız ona şamil olunur, Hətta bətləri pozulduğundan Ə.H. bir sıra Azərb, 
digər imamlara aid edilməyən bu titul za- və Dağıstan hakimlərinin Fətəli xan əley- 
manla Əlinin ləqəblərindən birinə çevril- hinə ittifaqını təşkil etmişdi. 1774 ilin iyul 
mişdir. Hazırda şiələr arasında Əlinin ayında Gavduşan düzündə (Xudat yaxınlı- 
ikinci adı kimi işlədilir. ğında) Fətəli xan həmin hakimlərlə döyüş- 
ƏMİR ƏL-ÜMƏRA tor. ei eyl əl - də məğlub olmuş, lakin rus qoşunundan 
əmirlər əmiri) = orta əsrlərdə müsəlman öl- kömək alaraq 1775 ildə düşmənləri üzə- 
kələrində, o cümlədən Azərb.-da (Səlcuqi- rində qələbə çalmışdı. 1776 ildə Ə.H. Ta- 
lər, Eldənizlər, Elxanilər, Qaraqoyunlular, basaran hakimi Rüstəmlə birlikdə Rusiya 
Ağqoyunlular və Səfəvilər dövründə) möv- təbəəliyini qəbul etmək haqqında əhdnamə 
cud olmuş ən yüksək hərbi vəzifə, baş sər- (Azərb. dilində yazılmışdır) imzalamağa 
kərdə, Sonralar həmçinin hökmdara xüsusi məcbur olmuşdur. 
qulluq göstərənlərə, yaxud onun tərəfinə ƏMİR HƏSƏN DƏHLƏVİ (1253, Bəd- 
keçən əmirlərə hökmdarın verdiyi yüksək dun = 1327-37 illər arasında, Dövlətabad) 
hərbi rütbə. Ə. hökmdar tərəfindən təyin = hind şairi, Fars dilində yazmışdır. Bəzi 
olunur və bir növ onun müavini sayılırdı. mənbələrdə Əlai Səncəri kimi də qeyd 

Hökmdar olmadıqda, Ə. onu əvəz edə bi- edilir. Ömrünün çoxunu Dehlidə, sarayda 
Tərdi, keçirmişdir. Əmir Xosrov Dəhləvinin m: 
ƏMİR HƏMZƏ (Amir Hamzah) (28.2. ləkdaşı, dostu, eyni zamanda, Şeyx Niza- 
1911, Şimali Sumatra, Lankat sultanlığı, məddin Övliyanın “Çeştiyə” dini-sufi tə- 
Bincey — 19:3.1946, Kuala Bingey) - İn- riqətinə mənsub olmuşdur. Nizami və Sədi 
doneziya şairi və İndoneziyanın milli qəh- onun yaradıcılığına güclü təsir göstər- 
rəmanı, Kübar ma- -, mişlər. Zəngin ədəbi irsindən divanı, “Eş- 
lay ailəsində do- / qiyyə" adlı romantik poeması, Məhəmməd 
ğulmuşdur. İlk təh- | Sultanın ölümü haqqında mərsiyəsi və 
silini Sumatra və Şeyx Nizaməddin Övliyanın hikmətli ifa- 
Yavada almış, Ba- dələrindən ibarət "Fəvaid ul fuad” ("Ürək 
taviyada (indiki faydaları") nəsr əsəri dövrümüzədək gəlib: 
Cakarta) hüquq çatmışdır. Ə.H.D., əsasən, lirik şeirləri ilə 
məktəbində oxu- məşhurdur. Əsərlərində nikbinlik, həyatı 

muşdur. 1945 ildə (ә, bağlılıqla yanaşı, bədbinlik, zəmanədən 
İndoneziya müs- f şikayət motivləri də əks olunmuşdur, Xa- 
təqillik elan etdik- qaninin bir neçə əsərinə nəzirə yazmışdır. 
dən sonra hökumətin Lankat üzrə nüma- Divanının 3 əlyazma nüsxəsi AMEA 
yəndəsi olmuşdur. Yaradıcılığa yeniyet- M.Füzuli ad, Əlyazmalar İn-tunun fon- 
məlik dövründən başlamış, Malay mədə- düunda saxlanılır. 
niyyəti, islam və xristian dinlərinin, həm- Əd: Abbasov Ə. Həsən Dəhləyinin həyat хә 
çinin Şərq ədəbiyyatının təsiri altında mə- yaradıcılığı haqqında bəzi qeydlər, İran filologiyası 
həbbət və dini mövzularda əsərlər yaz- məsələləri (məq, məcmuəsi), В. 1966, Алл с  Г.(О, 
mışdır. Pessimist əhvali-ruhiyyəli “Həzin Tiepeoxuous дитература Индин. М, 1968. 
nəğmələr” (1937), "Həsrətin bəhrəsi” ƏMİR HÜSEYNİ (Hüseyni Sadat əl- 
(1941) toplularına daxil edilmiş şeirlərində Quri) (7, Əfqanıstan, Gur r-nunun Güziyk, 
sufizmin təsiri hiss olunur. Malayyanın - təqr. 1329 ildən sonra, Herat) – 14 əsr 
milli qəhrəmanı Hank Tuaha ithaf olunmuş İran sufi şairi, Kiçik yaşdı ailəsi ilə birlikdə 
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ƏMİR XOSROV DƏHLƏVİ 

Herata köçmüş, həyatının böyük bir qis- 
mini buradı: keçirmiş, Dehli sultanların- 
dan Firuz şah Həlaci üçün qəsidələr yaz- 
mışdır. Ə.H--nin: cavablandırmaq üçün 
Təbriz alimlərinə göndərdiyi suallar Mah- 
mud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” əsərinin 
yazılmasına sbəb olmuşdur. Sufi düşün- 

“Zadül-müsafirin”, 

lərinin müəllifidir. 
ƏMİR XOSROV DƏHLƏVİ, Əbül- 

həsən Əmir bin Əmir fəd- 

din Mahmud Şəmsi (1253, Potali, 
indiki Uttar-Pradeş ştatı -1325, Dehli) 
hind şairi, alim, musiqiçi. Fars, hind və ur- 
du dillərində yazmışdır. Əsil-nəsəbcə Orta 

xalqlarından çıxmış atası 
Əmir Mahmud Şəmsi Laçin monqol istilası 
zamanı Hindistana köçmüşdü. Ə.X.D. gənc 
yaşlarından Şeyx Nizaməddin Övliyanın 
Çeştiyə" dini-sufi təriqətinə yaxın olmuş- 

dur. Nizami ədəbi məktəbinin ilk görkəmli 
davamçılarından olan Ə.X.D.-nin yaradıcı- 
lğı hind-Azərb, ədəbi əlaqələri tarixində 
mühüm yer tutur. Şair Xaqani və Nizamini 
özünün "ustadı”, “müəllimi” saymış, Xa- 
qaninin bir neçə qəsidəsinə, Nizaminin isə 
Xəmsə"sinə nəzirə yazmış, Mücirəddin 

Asiyanın türkdil 

Beyləqaninin adını hörmətlə yad etmişdir. 
Ədəbi irsi zəngindir. Lirik şeirləri "Töhfət 
üs-siqər” (“Uşaqlıq töhfəsi"), "Vəsət ül-hə- 
yat” (“Həyatın ortası”), “Qürrət ül-kəmal 
(“Kamalın başlani Bəqiyyət ül-na- 

ət ül-kə- qiyyə” ("Təmiz qalıq”), “N 
sonu”) adlı beş mükəmməl 

diyanda toplanmışdır. Ə.X.D.--nin epik 
) XDəhləvinin "Şirin və Xosi poemasına 

çəkilmiş minlatür. 1609, 
ət Muzeyi (ABŞ). 
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əsərləri içərisində Nizami “Xəmsərsinə nə- 
zirə olaraq yazdığı poemalar ("Мәһз 
əmar" ("Nurlan mənbəyi”). “Şirin kə 

gəndəri” " (eİsgəndərin aynası” 
hişt” (“Səkkiz behişt") xüsusi yer tutur, 
Nizaminin “Xəmsə"sinə ilk bütöv “cavab” 
olan Ə.X.D, "Xəmsə”si 20000 beytə yaxın- 
dir. O, Nizami mövzularını özünəməxsus 
şəkildə işləmiş, onlara yeni süyetlər və qəh- 
rəmanlar gətirmişdir. Ə.Cami Ə.X.D.-nin 
“Xəmsə"sini yüksək qiymətləndirərək, Ni- 
zami “Xəmsə"sinə heç kəsin ondan gözəl 
cavab yazmadığını göstərmişdir. Orifinal 
epik əsərləri ("Qran üs-Sədeyn” ("İki xoş- 
bəxt Ulduzun birləşməsi”), “Miftah ül-fü- 
хаһ” ("Fəthlərin açarı”), “Duvalrani və 
Xızrxan”, 

yaşadığı dövrün hadisələrindən bəhs 
edir. Tarix, fəlsəfə, ədəbiyyat və musiqi nə- 
zəriyyəsinə dair əsərləri var. Nəsr əsərləri 

rin xəzinəsi) 

ümdəsi əmsə”sinin, bir divanı- хәз)" 
nın üç əlyazma nüsxəsi AMEA M.Füzuli 
ad. Əlyazmalar İn-tunda saxlanılır. 

Əsərləri: Şirin və Xosuuv (tərc. edəni A.Sa- 
гәм). В. 1973: Maria anı-Armap. M., 1975: Me- 
темун и Ледли. М. 1975) Oğluma nəsihət Seçilmiş 

lirik şeirlər, В., 1976, Избр. Газели. M., 1976 (пер. с 
перс. Д.Седых, подстроҹнын перевод н предис- 
some 7.10, Алиса). 

Əd Məhərrəmov T, Əmir Xosrov Dəhləyi- 
nin "Məxnun və Leyli" poeması, В, 1970, Алиса 
Г40. flepcoxnuvina дитература Индим. М. 1968: 
yenə onun, Темы и cxvaeru Низами ә литерә” 

турах народов Востоҝа. М. 1985 
ƏMİR KAZIM MİRZƏ QACAR – bax 
Qacar Əmir Kazım Mirzə, 
ƏMİR KƏBİR, Mirzə Tağı xan 
Fərahani (1808 — 9.1.1852, Kaşan) 
İran dövlət xadimi, 1843-47 illərdə İran: 

Türkiyə sərhədyanı münaqişələrinin nizam- 
lanmasına dair Ərzurum konfransında 

İranın nümayəndə heyətinə başçılıq etmiş- 

dir. 19 əsrin 30-cu illərində Təbrizin hərbi 
və mülki administrasiyasının rəhbəri Ə.K. 
özünün təşkilatçılıq və inzibati idarəçilik 
qabiliyyətləri sayəsində vəliəhd Nəsirəd- 

din Mirzənin yanında böyük nüfuz qa- 
zanmışdı. 1847 ildə əmir nizam (hərfi mə- 
nası ordu, qoşun əmiri) titulunu almışdır. 

1848 ildə Nəsirəddin şah onu İranın ilk baş 

naziri təyin etmişdi. Daxili siyasəti mər- 
kəzi hakimiyyətin gücləndirilməsinə yö- 
nəlmiş Ə.K. ordunu yenidən möhkəm- 
ləndirməyə nnil olmuş, onun köməyilə 
Babi üsyanlarını və əyalətlərdə feodal 
qiyamlarını yatırmışdır. Maliyyə böhranını 

aradan qaldırmış, ticarət və sənətkarlığın 
canlandırılmasına aid tədbirlər həyata ke- 
çirmiş, bir sıra dövlət manufakturası və s. 
yaratmışdı. Məhkəmə, xalq təhsili və in- 
zibati idarəçilikdə ruhanilərin rolunu azalı- 
mağa çalışmışdır. Ə.K.--in təşəbbüsü ilə 
İranda ilk dəfə fars dilində qəzet nəşrinə: 
başlanılmış (1851 ildən), saray əyanlarının 
uşaqları üçün ilk dünyəvi məktəb təşkil 
edilmişdi (1852). Xarici siyasətində Ə.K, 

Avropa dövlətləri ilə münasibətlərdə bə- 
rabər hüquqlar qazanmağa və xarici döv- 
lətlərin ölkənin daxili işinə qarışmasının 
qarşısını almağa çalışmışdır. Onun isla- 
hatçılıq fəaliyyəti ruhanilər və bir sıra feo- 
dal qruplaşmalarının müqaviməti ilə qar- 
şılanmışdı. 1851 il noyabrın 20-də şahı de- 
virməyə və hakimiyyəti ələ keçirməyə 
cəhddə ittiham olunaraq bütün vəzifələrin- 
dən kənarlaşdırılmış, titulları əlindən alın- 
miş və Kaşana sürgün edilmişdir. Burada 
şahın əmri ilə öldürülmüşdür. 
ƏMİR KƏNDİ - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Gərmi bölgə- 
sinin Qalabərzənd kəndistanında Gərmi 
qəs.-ndən 8 km e.-q.-də yerləşir. 
ƏMİR QİYASƏDDİN (255 696 за), 
Əbül-Yəqin Əmir Qiyasəddin 
Məhəmməd ibn Hüseyn(1388-96 

illər arasında, İran, Əstərabad, indiki Gür- 

gan – 1449 ildən sonra) — görkəmli hünufi 
mübəlliği. Ə.Q. hürufiliyi təbliğ məqsədilə 
bir çox şəhərdə olmuş, Bitlisdə Fəzlullah 
Nəiminin nəvəsi Əmir Nurullahla görüş- 
müşdür. 1427 ildə Şahrux Mirzəyə qarşı 
sui-qəsddə şübhəli şəxs kimi Əmir Nurul- 
lahla birlikdə həbs edilmiş, həbsdən qaça- 
raq əvvəlcə Şiraza, sonra isə Bağdadı get- 
mişdir. Fars dilində yazdığı “İstivanamə"" 
əsəri hürufiliyin əsas mənbələrindəndir. 
Əsər Nəiminin həyatı, fəaliyyəti, edamı, 

eləcə də yaxın adamları və xəlifələri barə- 
də mühüm məlumatları ehtiva edir. Şeyx 

Məhəmmədin “Səyahətnamə”sində adı çə- 
kilən “Turabnamə” əsəri dövrümüzə gəlib 

çatmamışdır. 

ƏMİR NİZAM GƏRUSİ, Həsənəli 
Xan Gərusi(1821, İran, keçmiş Gərus 
vil., Bicar-— 6.1.1900, Kirman) – İran siyasi 
və hərbi xadimi, diplomat. Qacarlar sülalə- 
sindən idi. 1837 ildə polkovnik rütbəsi ala- 

raq, Gərus qoşun hissələrinin komandiri 
təyin olunmuşdur. 1839-41 illərdə Ərkdə 
(Təbriz), 1841-43 illərdə Osmanlı imperi- 
yası ilə Kirmanşah sərhədində xidmət et- 

mişdir. 1849 ildə Xorasanda Həsən xan. 
Saların qiyamını, 1850 ildə Zəncanda 3abi: 
üsyanını yatırmış, bu uğuruna görə gen.-ad- 
yutant rütbəsini almışdır. 1859 ildə İranın 
Fransada səlahiyyətli naziri, bir il: sonra 

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olun- 
muşdur. Səfir olduğu müddətdə İtaliya, Al- 
maniya, Fransa, Belçika, Danimarka və 
Rusiyanın müxtəlif medalları ilə mükafat- 
tandırılmışdir. 1866 ildə İrana qayıtmış, 
1867 ildə yeni təsis olunmuş Darüşşuranın 

üzvü seçilmiş, 1872-73 illərdə İranın Os- 
manlı imperiyasında səfiri olmuşdur. 1873 
ildə ictimai işlər naziri təyin edilmiş 
Ә.М.б. İ881 ildə Cənubi Azərb.-da Həmzə 
Ağa Mənqurun üsyanını yatırmışdır. 1883 
ildə vəliəhd Müzəffərəddin Mirzənin müa- 
vini təyin olunmuş və əmir ni- zam titulu 
almışdır. Həmin dövrdə Rüşdiyyə məd- 

rəsəsinin (Təbriz) təsis olunmasında Həsən 
Rüşdiyyəyə yardım etmişdir. 1892 ildə 

Təbriz üsyanında vəliəhdin üsyançılara atəş 

açmaq əmrinin icrasından imtina etdiyinə 
görə vəzifəsindən azad olunmuşdur. 1897 

ildə vəliəhd Məhəmmədəli Mirzənin müa- 
vini qismində yenidən Azərb.-a getmişdir. 

1899 ildə istefa verdikdən sonra Kirman və 
Bəlucistanın valisi təyin edilmişdir. Həm- 
çinin xəttat və ədib olan Ə.N.G. "Münşəat" 
və “Pəndnamey-e Yəhyəviyyə" (oğlu Yəh- 
yaya nəsihətlər toplusu) əsərlərinin müəl- 
lifidir. Təbrizdəki evi hazırda “Qacar 
muzeyi” kimi fəaliyyət göstərir. 
ƏMİR SULTAN KOMPLEKSİ - Bursa 
ş-nin ş. hissəsində yerləşən tarixi tikililər. 
Kompleksin özəyini təşkil edən təkyənin 
kübrəviyyə təriqətinin şeyxi Əmir Sultanın 

(Şəmsəddin Məhəmməd bin Əli əl-Buxari) 

Bursaya gəlməsindən (15 əsrin 1-ci yarısı) 
az sonra xanımı — İldırım Bəyazidin qızı 
Hundi Fatma Xatun tərəfindən inşa edildiyi 

ehtimal olunur. Kompleks məscid (bir neçə 

dəfə təmir edilmiş, 1795 il zəlzələsində ta- 
mamilə dağılmış, 1804-05 illərdə III Səlim 
tərəfindən yenidən qurulmuşdur: 1 qübbə- 
lidir, məscidin içərisindəki bütün memarlıq 
işləri və ornament rəsmlərində Osmanlı 
barokko üslubunun təsiri görünür, c. və q. 
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çeşmə yerləşir), təkyə (dağılmış vəziyyət- 

dədir) bölmələri, imarət, hamam, məktəb, 
mədrəsə və türbədən (1845 və 1868 illərdə 
yenidən qurulmuşdur, 8 bucaqlı prizma 

şəklində olan türbənin qurğuşunörtüklü 
qübbəsi var) ibarətdir. Bursanın ən böyük 
məzarlığı burada olmuşdur. Məscid, türbə, 

hamam və çeşmələr yenidən bərpa edilmiş- 
dir, 

ƏMİR ZƏKƏRİYYƏ - İranın Şərqi 
Azərbaycan ostanında kənd. Təbriz şəhris- 
tanının Şəbüstər bölgəsinin Sis kəndista- 
nında, Şəbüstər qəs.-ndən 13 km 5-дә 
yerləşir, 

ƏMİRABAD - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Xalxal şəhristanının Səncid bölgəsi- 

Əmir Sultan kompleksində məscid. Bursa (Türkiyə), 

nin Gəncav kəndistanında, Səncid qəs.-nd- 
ən 21 km e.-q.-də yerləşir, 
ƏMİRABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Vərzə- 
qan bölgəsinin Üzümdil kəndistanında, 
Vərzəqan qəs.-ndən 6 Хин şm.-ş.-də yerləşir. 
ƏMİRABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd, Marağa şəhristanının Mi- 
yandab bölgəsinin Mərhəmətabad kəndis- 
tanında, Miyandab qəs.-ndən 10 in şm.-q.- 
də yerləşir, 
ƏMİRABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Miyanə şəhristanının Mər- 

kəzi bölgəsinin Kələboz kəndistanında, Mi- 

yanə ş.-ndən 7 km e.-q.--də yerləşir. 
ƏMİRABAD - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Sirdan bölgəsi- 

nin Yuxarı Tarım kəndistanında, Sirdan 

qəs.-ndən 33 Хән q--də yerləşir. 
ƏMİRABAD MƏDƏNİYYƏTİ - Qədim 
Xarəzm ərazisində Son Tunc dövrünə (e.ə. 

9-8 əsrlər) aid arxeoloyi mədəniyyət. 

1937-40 illərdə Əmirabad: (Qaraqalpaq 
MR) yaxınlığında S.P.Tolstov tərəfindən 

tədqiq edilmiş və mədəniyyət kimi müəy- 
yənləşdirilmişdir. Ə.m. sakinləri qəbilə 
halında, mərkəzində böyük ocağı olan 
dördkünc yarımqazma evlərdə yaşamış, 
əsasən, suvarma əkinçiliyi və maldarlıqla 
məşğul olmuşlar. Aşkar olunmuş saxsı qab- 
lar yapmadır. 2-ci Yakkaparsan yaşayış ye- 
rindən qəliblər, tuncdan yarpaqvarı ox uc- 
lüqlan,, qılınc və 5. tapılmışdır. 
ƏMİRANLAR, Əmirallar – Azərb. 
Resp. Xocavənd r-nunda kənd. Əmiranlar 
ə.d.-nin mərkəzi, R-n mərkəzindən 2 km 
şm.-ş.-də, Qarabağ düzündədir, Əh. 1973 
(2015): işğaldan (1992, oktyabr) əvvəl ta- 

xılçılıq, üzümçülük, bostançılıq və heyvan- 
darlıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, 
klub, kitabxana, poçt, feldşer-mama mən- 
təqəsi, tikiş f:ki var idi, 
ƏMİRARX - Azərb. Resp. Ağdaş r-nunun 
Güvəkənd ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
13: im e.-q--də, Şirvan düzündədir. Əh. 
1242 (2015): əkinçilik, heyvandarlıq və 
meyvə-tərəvəzçiliklə məşğuldur, Kitabxa- 
na, tibb məntəqəsi var. 

ƏMİRASLANLI – Azərb. Resp. Gədəbəy 
r-nunda kənd. Əmiraslanlı ə.d.-nin (Əmir- 
aslanlı, Gödəkdərə, Çaykənd, Sarihəsənli 
Yaqublu k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 9 Хән q--də, dağlıq ərazidədir. 
Əh. 622 (2015), əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Tam orta məktəb, kitabxana, 
tibb məntəqəsi var, 

ƏMİRASLANOV Azər Əhliman oğlu 
(4.7.6.1974, Bakı) – Azərb, onkoloqu 
Tibb e.d. (2007), prof: (2012). Ə.T.Əniras: 
lanovun oğlu, Azərb, Tibb Un-tini bitir- 
mişdir (1997), 1997 ildən həmin un-lin 
onkologiya kafedrasında işləyir. Tədqiqat- 
ları, əsasən, onkoloyi xəstələrdə iri oynaq- 
larin və sümüklərin endoprotezləşdirilməsi 
probleminin öyrənilməsinə aiddir. Azərb.- 
da ilk dəfə olaraq tibb un-ti tələbələri üçün 
rəngli-illüstrasiyalı dərslik ("Baş-boyun 
şişləri", B., 2012: N.Əmirəliyevlə birlikdə) 
tərtib etmişdir. 120-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. 

Əsəri: Сберегателыно-восстанонителызыс 
оперзини первинных otiyxoncü костен плеҹевого 
пожса (V.A Sokolovski ilə birgə). M., 2005, 

ƏMİRASLANOV Əhliman Tapdıq 
lid. 17.11.1947, Erm. SSR, Basarkı 
r-nunun Zod k.) – Azərb. tibb alimi, cər- 
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ƏMİRASLANOV 

rah-onkoloq. Tibb. 
ed. (1984), prof: 
(1990), AMEA-nın 
akad, (2001). Ru- 
siya Tibb EA əc- 
nəbi üzvü (2001), 
Rusiya EA əcnəbi 
üzvü (2014), Polşa 
Tibb EA-nın akad, 

(1999). SSRİ Döv- 
lət mükafatı laureatı (1986), Azərb. 
Resp, əməkdar elm xadimi (1991), Da- 
ğistan Resp. Əməkdar elm xadimi (2017). 

2007 ildən AMEA Biologiya və Tibb Elm- 

ləri Bölməsinin akıd.-katibidir. Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunu (indiki Azərb. Tibb 

Un-ti) bitirmişdir (1971). 1971-74 illərdə 

Bakı ş.-ndə onkoloyi klinikada cərrah-on- 

koloq, cərrahiyyə şöbəsinin müdiri işləmiş, 
1974-92 illərdə SSRİ Tibb E 

tifaq Önkoloyi Elmi Mərkəzində kiçik elmi 

işçi, böyük elmi işçi və prof. kimi çalış- 
mışdır, Ə. 1992-2015 illərdə Azərb. Tibb 

Un-tinin rektoru olmuş, həmçinin 1993 
n onkologiya kafedrasının 

ildən Onkoloyi Klinikanın 

ildən həmin 
müdiri, 200: 
direktorudur 

Ə. Moskvada işlədiyi illərdə "Dayaq- 
hərəkət aparatı şişləri olan xə 

litasiyası və müalicəsi" 

Xalq Təsərrifatı Nailiyyətləri Sərgisinin qı- 
zıl medalları ilə təltif edilmişdir. 1985 ildə 
SSRİ Tibb EA-nın akad. N.N.Petrov ad. 

atına, 2007 ildə Rusiya Tibb EA-nın 
N.N.Bloxin ad. qızıl medalına layiq 

İmüşdür. Dayaq-hərəkət араган ог- 
qanlarının, süd vəzinin və bir sıra daxili 

af 

orqanların bədxassəli şişlərinin müalicə 
n hazırlanması və təkmilləşdiril- 
əri üzrə 500-ə yaxın elmi əsərin, 

o cümlədən 18 monoqrafiya, 31 dərslik, 

dərs vəsaiti və metodik ədəbiyyatın, 9 ixtira 

səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Ə.-un 

ixtisaslı kadrların (tibb üzrə 12 elm- 
lər doktoru, 43 fəlsəfə doktoru) hazırlan- 
masında xidməti var, Ümumdünya Onko- 

ə Ortoped-travmatoloqlar Assosia- 
n, Avropa Dayaq-hərəkət Aparatı 

Onkoloqları Cəmiyyətinin, Amerika Kli- 
niki Onkologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. 
Azərbaycan-İran İslam Resp. Dostluq 
Cəmiyyətinin sədri (2000), Türkdilli Öl- 
kələrin Parlamentlərarası Asambleyası- 
nın (TÜRKPA) komissiya sədri (2011), 
Azərb.-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq 
Qrupunun sədridir (2015). Azərb. SSR Ali 

Sovetinin (12-ci çağırış), Azərb. Resp. Mil- 

li Məclisinin (4-5-ci çağırış) deputatı se- 
çilib. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin 
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sədridir (2015). Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” 
(2000), “Şərəf” (2017) ordenləri ilə təltif 
edilmişdir. 

Əsərləri: Sümük şişləri (A.Y.Qazıyevlə bir- 
gə), B., 1997: Qığırdaq şişləri (N.V.Qasımovla birgə), 
В. 2001: Abdominol onkologiya (R.B.Bayramovla 

bingə). В. 2003, Onkologiya (A.Y.Qazıyevlə birgə). 
В. 2010: Восстанокленис, деҹенис балыкых nocalc 
операими по поводу опухолед олорид-двнга- 
телмиого апарата (N.N.Trapeznikov, V.N.Gerasi- 
menko ilə birgə). Таникеит, 1981: Сарҝомы костед 
(N.N Trapeznikoy, Y.N.Solovyov, A.A.Yeromina ilə 
birgə). Tamxevcr, 1983: Остеогеннаж саркома (леҹе-- 

нис).. 1987: Паросталыни саркома (N.N /Trapez-. 
nikovla birgə). Б. 1993: Репепторы половых ere- 
рондных гормонов в опухолах köcreli (N.E.Kuş- 
linski, A.Y.Qazıyevlə birgə). B., 1995: Кахеҝинк y 
болыных раҝом пиппевода и желудҝа (N.F.Mis- 
ükopoulo, Q.Q.Knirov, F.N.Mistakopoulo ilə birgə). 

Б, 1998: Знлопротезирование ҝрупных xöçreli и 
eyerasos у онкозогиҹеских болыных (A.Əmiras- 
larov, М.ӘһусМә birgə). Б.. 2011: Dayaq-hərəkət 

orqanları şişlərində neoplastik angiogenez (H.K.Mu- 
radovla birgəl.B., 2017, 
ƏMİRASLANOV Əli Ağamalı oğlu (22 
12.1900, indiki Qubadlı r-nunun Bala- 
həsənli k.- 16.10.1962, Moskva) – Azərb. 
geoloqu. Geologiya-mineralogiya e.d. 
(1946), pm (1947), 
SSRİ EA m. üzvü 

(1953). 1930 ildə 

Moskva Mədən 

Akademiyasını bi- 
tirmişdir. 1930-38 
illərdə Ural, Qaza- 

xıstan, Orta Asiya, 
Baykalarxası və 
Qafqazdakı mis, 
qurğuşun-sink və 
qalay yataqlarında elmi tədqiqat işləri 

aparmışdır. 1954 ildən SSRİ-nin əlvan 

metallurgiya, geologiya və Yer təkinin 
mühafizəsi nazirliklərində rəhbər vəzifə- 

lərdə: çalışmışdır. SSRİ-də əlvan nadir 
metal yataqlarının quruluşu, əmələgəlmə 
şəraiti və yayılması qanunauyğunluqlarına 
dair bir sıra əsərlər yazmışdır. İran, Polşa, 
Macarıstan, Rumıniya, Çin və İsveçin əl- 
van metal yataqlarının tədqiqi ilə məşğul 
olmuşdur. Moskva Geoloyi Kəşfiyyat İn- 
tunda pedaqoii fəaliyyət göstərmiş, “50- 
vetskaya geologiya” məcmuəsinin baş re- 
daktor müavini olmuşdur. Elmi kadrların 

hazırlanmasında xidməti olmuşdur. “Qır- 

mizi Əmək Bayrağı” ordeni və medallarla 
təltif olunmuşdur. Moskvada Novodeviçye 
qəbiristanında dəfn edilmişdir. 

Əsərləri: Основные типы месторожденид 
синир st inni (Методы. поисков, разведҝи и оиен- 

)57: Свиниово-нинковые месторожденик 

Bakı) — Azərb. geoloqu: Geologi) 
ralogiya e.d. (1988), prof. (1990), 1969 ildə 

Azərb, Dövlət Nef və Sənaye Un-ti) itin 
miş və həmin ildən başlayaraq in-tda mü- 
həndis, böyük mühəndis, baş elmi işçi, 
dosent və prof, vəzifələrində çalışmışdır. 
Elmi tədqiqatları geofizikanın qravimetrik 
kəşfiyyat üsulu, qravitasiya anomaliya- 
larının kompleks interprelasiyasına aiddir, 
50-yədək elmi əsərin müəllifidir. 
ƏMİRASLANOVA Güləndam Əhməd: 
qızı 18.3.1923, Şamxor r-nunun (indiki: 

Şəmkir r-nu) Mo- 
nilk. – 28.5.1991, 

Şəm-kir ş.) — So- 
sialist Əməyi Qəh- 

rəmanı (1950). 
K.Setkin ad. s-zda 
fəhlə, manqabaş- 
çısı və briqadir 
(1937-69) işləmiş- 

dir. 1949 ildə üzüm- 

çülük sahəsində 
yüksək əmək göstəricilərinə nail olmuş- 
dür, 

ƏMİRBƏY-- İranın Qərbi Azərbaycan os- 
tanında kənd, Xoy şəhristanının Ətraf 
bölgəsinin Rihal kəndistanında, bölgə mər- 
kəzindən 6 Јун c.-q.-də yerləşir, 
ƏMİRCAN - Azərb. Resp. Bakı ş. Sura- 
xanı r-nunda qəs. Suraxanı r-nunun inz. тп, 
Abşeron y-a-ndadır, Əh, 31,2 min (2015), 

Qəs.-nin iqtisadiyyatını neft sənayesi təş- 
kil edir. Suraxanı maşınqayırma z-du, 
Azərb, Resp. Dövlət Neft Şirkəti “Azneft” 
İB-nin dalma qurğularının təmiri və kira- 

yəsi üzrə eksperimental istehsalat müəs- 
sisəsi, “Azneftkimyamaş” və “Bakı Neft 
Mədən Cihaz” ASC-ləri fəaliyyət göstərir. 
5 tam orta məktəb, 7 məktəbəqədər təhsil 
müəssisəsi, mədəniyyət evi, 4 səhiyyə 
ocağı var. 

Ə, Azərb.-ın qədim yaşayış məntəqələ-: 

rindəndir. Nizaməddin məscidinin 1329/30 
ilə aid kitabəsində Əmir Xoca adlı şəxsin: 
adı çəkilir. Bəzi tədqiqatçılara görə, Ə, 
sözü Əmir Xoca (Əmir Xocaan) adının 
təhrif olunmuş formasıdır. A.A.Bakıxanov: 
“Gülüstani-İrəm” əsərində Ə.-ın adını 
“Əmir Hacan” kimi göstərmişdir. Bəzi 
alimlər də bu fikrə şərik çıxaraq, Məkkə 
ziyarətinə gedən zəvvarların başçısına: 

verilən "əmir hac” adını kəndin adına şamil 

00 ә R-n 
zan 5 km q:-də, Baş Qafqaz sil- 
siləsinin ətəyindədir. Əh. 574 (2015): hey- 
vandarlıq və findıqçılıqla məşğuldur. Ümu- 
mi orta məktəb, uşaq bağçası, klub, kitab- 

göstərir. Memarlıq abidələrindən 19 əsrə 
aid məscid var. 
ƏMİRCANOV Əhdüləli bəy Şirəli bəy 
oğlu (1870,Şəki – 1948, İstanbul) — ictimai- 
siyasi xadim, maarifçi. Şəki ş. məktəbində 
oxumuş (1876-83), Tiflisdə Aleksandr 
Müəllimlər İn-tunu 
bitirmiş (1888), 
Şəki ş. məktəbinə 
müəllim təyin edil 
mişdir. 19 əsrin so- 
nunda Lənkəranda, 
20 əsrin əvvəllə- 
rində Bakıda müəl- 
lim işləmiş, döv- 

lət idarələrində və 
müxtəlif şirkətlər- 
də mühasib kimi çalışmış, eyni zamanda 

mədəni-maarif cəmiyyətlərinin işində ya- 
xından iştirak etmiş, “Nəşri-maarif” cə- 
miyyəti təftiş komissiyasının üzvü, Bakı 
Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti sədrinin 
müavini olmuşdur. Rusiyada Fevral inqi- 
labından (1917) sonra siyasi proseslərə 
qoşulmuş, 1918 ilin martında bolşevik- 
daşnakların müsəlman-türk əhalisinə qarşı 
həyata keçirdiyi soyqırımının qarşısını 
almağa çalışmışdır, 

Ə. Azərb. Xalq Cümhuriyyətinin 2-ci 
Hökumət kabinəsində (1918, iyun-ok- 
tyabr) maliyyə naziri, dövlət nəzarətçisi 
(1918, oktyabr-dekabr), Azərb. Xalq Cüm- 
hüriyyəti parlamentində maliyyə-büdcə və 
sorğu komissiyalarının üzvü seçilmişdir 
(1918, dekabr). Aprel işğalından (1920) 
sonra İstanbula mühacirət etmiş, orada fəa- 
liyyət göstərən Azərb. Milli Mərkəzinin üz- 
vü olmuşdur. 
ƏMİRDİZƏC - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Deh- 
xarqan bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Deh-: 
xarqan qəs.-ndən 13 kn c.-ş.-də yerləşir. 
ƏMİRƏDDİN Məsud Naxçıvani (? -2)- 
memar (12 əsr). Naxçıvan memarlıq məktə- 

qalasının müdafiəsində 
(1616 ilik östmilüşün Ə. Q-a 1Ab- 

etmişdir. bas “Sarr aslan” ləqəbi vermişdi. 1625 ildə 
— ƏLiTərbiyət M.Dinişməndani Azərbiycan, Səfəvilər əleyhinə üsyan etmiş G.Saakad- 

B, 1987, дејә qarşı göndərilən Ə.Q. ağır yaralanmış, 
ƏMİRƏLİYEV Qabil Məhəmməd oğlu qayıtdıqdan bir neçə ay sonra öl- 
(d.18.5.1947, Quba r-nunun Ördüc k.) - müşdür. 
Azərb. riyaziyyatçısı, fizika-riyaziyyat e.d. ƏMİRXAN Fateh, Əmirxanov Məhəm- 
(1990), Azərb. Dövlət Un-tini bitirmiş mədfateh Məhəmmədzərif oğlu (1(13).1. 
(1970), həmin un-tin hesablama riyaziyyat 1886, Kazan — 9.3.1926, orada) — 
kafedrasının dosenti olmuşdur (1979-91). yazıçısı, publisist. “Məhəmmədiyyə” məd- 
1994-2008 illərdə Türkiyənin Yüzüncü Yıl 
Un-tndə (Van ş.) çalışmışdır, 2008 ildən 
Sinop Un-tinin prof.-udur. Elmi tədqiqat- 
ları xüsusi törəməli diferensial tənliklər 
üçün müxtəlif sərhəd məsələlərinin təqribi 
həllinə düz xətlər metodunun: tətbiq 
edilməsinə aiddir. 100-dən çox elmi əsərin 
müəlli 
ƏMİRƏLİYEV Namiq Mayis oğlu (4.23. 
3.1960, Ağsu ş.) – Azərb. tibb alimi, on- 
koloq. Tibb e.d. (2005), prof. (2013). 
Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu (indiki Azərb. 
Tibb Un-ti) bitirmişdir (1984). Şamaxı r-n 
mərkəzi xəstəxanasında onkoloq (1985- 
88), Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İn-tunun cərrahi xəstəliklər 
kafedrasında baş laborant (1990-92) ol- 
müş, 1992 ildən Azərb. Tibb Un-tinin on- 
kologiya kafedrasında işləyir. Tədqiqatları, 
əsasən, baş-boyun nahiyəsi şişlərinin cər- 

rahi müalicə üsullarının təkmilləşdirilməsi 

probleminə aiddir və bu sahədə Azərb.-da 
ilk dəfə olaraq tibb un-ti tələbələri üçün 

rəngli-illüstrasiyalı dərslik ("Baş-boyun 

rəsəsində (1895-1905) təhsil almış, təlim- 
də əsaslı islahat aparmıq uğrunda hərə- 
katda iştirak etdiyinə görə 1905 ildə məd- 
rəsədən çıxarılmışdır. Ümumrusiya “əl-İs- 
lah” tələbə hərəkatının rəhbəri, Rusiya mü- 

səlmanları qurultaylarında tatar gənclərinin 
təmsilçisi olmuşdur. 1906 ildə Moskvaya 
köçərək “Tərbiyət əl-ətfal” və “əl-Qasr əl- 
cədid” iumallarında işləmişdir. Kazana 
qayıtdıqdan sonra “əl-İslah” (1907-09) qə- 
zetini nəşr etdirmişdir. 1908 ildə məşhur 
tatar yazıçısı Q.Tukayla birlikdə “əl-İslah" 
qəzetinə və “Yalt Yolt” (“Sübh şəfəqi") 
јатајла məqalələr yazmışdır. 1912-17 
illərdə fəaliyyətini "Koyaş” (“Günəş”) 
qəzetində davam etdirmişdir. Tatar ədə- 

biyyatında tənqidi realizmin inkişafı və de- 
mokratik ideyaların yayılmasında Ə.F.-in 
böyük xidməti vardır. Əsərlərində sosial 

ziddiyyətlər, yeniliklə köhnəliyin müburi- 
zəsi, qadın azadlığı mövzusu mühüm yer 
tutur: “Tatar qızı” (1909) lirik novellası, 

“Fətulla həzrət” (1909), "(1909) və 

s, povestləri: “Yol ayrıcında” (1912) гопла- 
ni: “Gənclər” (1910) və “Tən gəlməyənl. 
(1914) pyesləri, “Şəfiqulla ağa” povesti 
(1926, ilk dəfə 1991 ildə nəşr olunmuşdur) 

və s, əsərləri var, 
Əsərləri: Hyğpamıoe. М. 1975: Ha pepe 

пугыс, Казаны 1979, Əsərləri. 4 с. Kazan, 1984-49, 
ƏMİRXAN TÜRKMAN, Əmirxan 
Mosullu Türkman (7-9) – 16 əsr 

Səfəvi sərkərdəsi, Təbriz hakimi, 1 Təhhma- 

sibin 11524-76) kürəkəni. Kürdlərin, os- 

manlıların və Krım tatarlarının Azərb.-a 
yürüşləri zamanı Səfəvi qoşun dəstələrinə 

başçılıq etmiş, Krım tatarları ilə döyüşlərdə 
(1578-79) və Krım xanının vəliəhdi Adil 
Gərayın əsir alınmasında şücaət göstərmiş- 
dir. Ə.T. elm və mədəniyyət xadimlərini 
(Sadıq bəy Əfşar və b.) himayə etmişdir 
ƏMİRXANLI – Azərb. Resp. Şabran 
r-nunda kənd. Əmirxanlı ə.d.-nin (Əmir- 
xanlı, Ceyranlı, Qazbabalı, Üzümlü, Və- 
ləsli k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkə- 
zindən 9 km c.-q.-də, Yan silsilənin ətə- 

şişləri”, B., 2012, A.Əmiraslanovla birlik- 
də) tərtib etmişdir. 130-dan çox elmi əsərin 

müəllifidir. 
Əsəri: Pak roprantt Б. 2002. 

ƏMİRGÖZ - Tiflis qub. Borçalı qəzasının 
Loru nahiyəsində (9.9.1930 ildən Stepana- 

van r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsr- 
də İrəvan xanlığının Rusiya tərəfindən 
işğalı zamanı dağıdılmışdır. 
ƏMİRGÜNƏNAN QACAR, Sarı As- 
1an (? - 1625, İrəvan) - Səfəvi sərkərdəsi, 
Çuxursəd (İrəvan) bəylərbəyisi (1605-25). 
Qacarlar sülaləsindən idi. 1603 ilədək 
Qəzvin daruğası olan Ə.Q. Səfəvi-Os- 
manlı müharibələri zamanı Təbriz və Nax- 
çıvan ş.-lərinin, Gəncə ətrafının osmanlı 
lardan azad edilməsində fərqlənmişdi. Nax- 
çıvan əyalətinin idarəsi də ona tapşırılmış- 
di. Ə.Q. Səfəvilərin q. torpaqlarında dağı- 
dilmiş şəhər və kəndləri abadlaşdırmış, 
Qars, Van və Muş əyalətlərindən Ağrıdağ 
vadisinə xeyli əhali köçürmüşdür. 1612 ildə 
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ƏMİRXANLI 

yindədir. Əh: 1450 (2016): heyvandarlıq və 
əkinçiliklə məşğuldur, Tam orta məktəb, 
klub, tibb məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Ə, 
da Erkən Dəmir dövrünə aid Ağmul yı 

i, orta əsrlərə aid Baş Əmirxanlı 
yaşayış yeri, 19 əsrə aid məscid var. 
ƏMİRXANLI – Azərb. Resp. Zəngilan 
r-nunun Veinəli ə.d.-ndə kənd. R-n mər: 
kəzindən 35 Хт e--q.-də, Ələt-Culfa avto- 
mobil yolu kənarında, dağ ətəyindədir. Әһ 
59 (2015): işğaldan (1993, oktyabr) əvvəl 
heyvandarlıq, əkinçilik və meyvəçiliklə 
məşğul olmuşdur. İbtidai məktəb, kitab- 
xanı, klub, feldşer-mama məntəqəsi varidi. 
ƏMİRXANLI NEFT-QAZ YATAĞI 

Xəzərya Qızılburun diy. st-nd: 
neftli-qazlı sahə 

monoklinalına daxildir. Geol. quruluşunda 
Üst Təbaşir və Palcogen-Miosen çöküntü- 
ləri öyrənilmişdir. Tektonik cəhətdən dik 

(15-80) yatım bucaqları ilə səciyyə) 
al quruluşlu qırışıqla əlaqədardır. 

işiq uzununa istiqamətində keçən tekto- 
parçalanma ilə mürəkkəbləşmiş, Üst 

ten çöküntüləri Maykop ir və Pale Təb 
ayları üzərinə irilmişdir. Neft-qazlılıq 
asən Maykop dəstəsi ilə əlaqədardır. 

Həmçinin Üst Təbaşir, Sumqayıt, Qovun- 
dağ və Çokrak çöküntülərində дә az 

qurda neft yığımları var, Sənaye əhə: 
ətli neft ilk dəfə 1938 ildə alınmışdır 

dəstəsindən alının ni 
0,843-0,897-dir 
ƏMİRXANLILAR - Kəngər türk tayfa- 

ип olmuşlar (бах Kəngərlər), 18-19 
mənbələrdə Nax 

in xüs. ç 

n mahalı bir sıra qol və ti: 
ni ində Əmirxanlı ndə adı 

ƏMİRXANOV Həbibi 
4.1907, Dağ. Resp,, Qunibr-nunun Qa- 

986, Mahaçqala) — Azərb, 

la İbrahim oğlu 

ka-riyaziyyat e.d. (1942), prof 
42), SSRİ EA m 

970), Azərb. 
$R ЕА акад 
949), RSFSR 

Аг. SSR və Dağ 
MSSR-in Əmək 

SSRİ EA 

zərb, SSR EA Fizika İn-tunun 

və Fizika-Riyaziyyat İn-tunun 

(1947-50) direktoru, Azərb. Neft və Kimya 

(1944-4 

İn-tunun fizika kafedrasının müdiri (1938 
50) olmuşdur. 1950 ildən SSRİ EA Dağ, 

filialının sədri vəzifəsində çalışmışdır. 
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Tədqiqatları neft fizikası, yarımkeçiricilər, 
geofizika və fiziki termodinamika sahəsinə 
aiddir. Sabit həcmdə mayelərin və buxarin 
istilikkeçirməsini və istilik tutumunu təyin 
etmişdir. İstilik tutumu və istilikkeçirməni 
ölçmək üçün Ə. yüksək dəqiqliyi ilə forq- 
lənən cihazlar yaratmışdır. İxtira etdiyi 
adiabat kalorimetr SSRİ XTNS-nin fəxri 
diplomuna layiq görülmüşdür (1975). Ə.- 
un rəhbərliyi ilə güclü maqnit sahəsində 
Landau səviyyələrinin spin parçalanması 
və maqnit müqavimətinin kvant ossilya- 
siyası öyrənilmişdir. О, mədən süxurlarının 
mütləq yaşını təyin etmək üçün kütlə 

spektromciriyasına əsaslanan yeni üsulün 
müəlliflərindəndir. Yüksəkixtisaslı kadr- 

larin hazırlanmasında xidməti var. RSFSR: 
Ali Sovetinin (8-10-cu çağırış) deputatı 

olmuşdur. Bir çox orden və medallarla, o 
cümlədən Lenin ordeni, Vavilov ad, Qızıl 
medalla təltif edilmişdir. 

ƏMİRXEYİR - Yelizavetpol (Gəncə) 
qub. Qazax qəzasının Qaraqoyunlu dərə: 

sində (9.9.1930 ildən Dilicaı 
ildən Krasnoselo r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1919 ilin yazında erməni-daşnak 
qüvvələrinin Qaraqoyunlu dərəsinə hücu- 
mu zamanı kənd əhalisi düşmənə layiqli 
müqavimət göstərsə də doğma yurdlarını 
tərk etmək məcburiyyətində qalmış və mü- 
vəqqəti olaraq Gədəbəy bölgəsinə sığın- 
mişdir. Sonralar yenidən kənddə məskun- 
laşmış azərb.-lar 1988 ildə Azərb.-a depor- 

tasiya olunmuşdur. 19.4.1991 ildə Ə. Kala- 

van adlandırılmışdır 

ƏMİRİ - Rəhab və Şüştər muğamlarında 
kiçik şöbə, Melodiyasının quruluşu və mə- 
qam xüsusiyyətlərinə görə Şikəsteyi-farsa 
yaxındır. 

ƏMİRİ FİRUZKUHİ (əsl adı Seyid Kə- 

rim, 1910, Mazandaran əyaləti, Firuzküh 
1985, Tehran) - İran şairi. Kiçik yaşda ai- 
ləsi ilə birlikdə Tehrana köçmüş, fransız və 
Amerika kolleclərində oxumuşdur. 1935 il- 

dən Şeyx Əbdülməlik Kocuri, Seyid Hü- 

seyn Kəşani, Seyid Kazım Əssar, Mirzə 
Xəlil Kəmrəyi kimi dövrün tanınmış alim- 
lərindən dərs almış, xüsusilə ərəb, fars 
dilləri və ədəbiyyatları haqqında geniş mə- 
lumata yiyələnmişdir. yidüş-şüəra" 
ləqəbi ilə tanınan, şeirlərini “Əmiri” təxəl- 
lüsü ilə yazan ədib müssir İran şeirində 
hind üslubunu yeniləyən şair olmuşdur. 
ӘР. bu üslubdan yalnız qəzəllərində istifa- 
də etmiş, qəsidələrini isə Xorasan üslubu 
ilə qələmə almışdır. Yaradıcılığının üçdə 
ikisini təşkil edən qəzəllərində Sədi, Hafiz 

kimi klassik İran şairlərinin qəzəllərindəki 

coşqunluq hissi ilə $aib Təbrizinin şeirlə- 
rindəki zəriflik və dərinliyin uzlaşdığını 

görmək mümkündür. Ərəb dilində yazılmış 
şeirləri də var, 
ƏMİRLİ (1990 ilədək İmirli) — Azərb, 
Resp. Bərdə r-nunda kənd. Əmirli ə.d.-nin 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 23 kn c.-da, Qa- 
rabağ düzündədir. Əh. 1986 (2015): əkin. 
çilik və heyvandarlıqla məşğuldur. Tam 
orta məktəb, klub, poçt, kitabxana, ATS, 

tibb və baytarlıq məntəqəsi, məscid var, 

ƏMİRLİ - İranın Zəncan ostanında kənd, 
Mərkəzi şəhristanının Qiydar bölgəsinin 
Bezinərud kəndistanında, Qiydar qəs.-ndən: 

ia yerləşir. 
ƏMİRLİK - müsəlman ölkələrində əmirin 
başçılıq etdiyi dövlət, yaxud mülk. Ərəb xi- 
lafətində Ə.-in başçısını xəlifə təyin (yaxud 
təsdiq) edirdi. Sonralar həm müstəqil, həm: 
də vassal dövlətlər Ə. adlanmışdır (məs., 

Nəcd, Şəmmar, Əsir Ə.-ləri, müasir Bir. 

ləşmiş Ərəb Əmirlikləri dövləti). Dövlət 
birləşməsinə Ə. adı verilməsi şərtidir və ya- 
ranmış ənənədən asılıdır, 
ƏMİRMAHMUD - Azərb. Resp. Ağdaş 
r-nunun Şəmsabad ə.d.-ndə kənd, R-n mər- 
kəzindən 10 ән c.-ş.-də, Şirvan düzün- 
dədir. Әһ. 354 (2015): əkinçilik, heyvan- 

darlıq və meyvə-tərəvəzçiliklə məşğuldur, 
İbtidai məktəb, klub, kitabxana, tibb mən- 

təqəsi var. 
ƏMİROV Arif Xankişi oğlu (4.26.1.1952, 
Qusar r-nunun Zuxul k.).— Azərb. riyaziy- 
yatçısı, fizika-riyaziyyat e.d. (1989). Azərb, 
Dövlət Un-tini bitirmişdir (1974). Elmi fəa- 

liyyətə SSRİ EA Sibir bölməsində (Novosi- 
birsk ş.) kiçik elmi işçi kimi başlamış 
(1978-84), 1984-89 illərdə böyük elmi: 

işçi olmuşdur. Novosibirsk Dövlət Un-ti- 
nin dosenti (1989 ildən), tətbiqi riyaziyyat 
kafedrasının prof:-u (1990 ildən) vəzifələ- 
rində çalışmışdır. 1995 ildən elmi fəaliy- 

yətini Türkiyədə davam etdirir. Tədqi 
qatları inteqral-diferensial və evolyusiyalı 
tənliklərin bəzi məsələlərinin korrektli- 

yinin və inteqral həndəsəsi məsələlərinin 
öyrənilməsinə aiddir. 
ƏMİROV Cənil Fikrət oğlu (d. 3 
1957, Bakı) - Azərb. musiqiçisi, bəstəkar, 
Azərb. Resp. xalq 
artisti (2018), 
əməkdar | 

nət xadimi (2006). 
F.Əmirovun oğlu- 
dur. Azərb. Döv- 
lət Konservatori- 
yasını (indiki Ba- 

ki, Müsiqi Aka- 
demiyası, C.Ha- 
cıyvin sinfini) bi- 

tirmişdir (1980). Azərb. Dövlət Kamera 
Orkestrində (1978-83), “Qobustan” 

estrada-folklor ansamblında (1985-89), 
“Muğam” Dövlət Teatrında (1989-90), 
“Qaya” Dövlət Estrada-Simfonik Or- 
kestrində (1991-92) işləmişdir. 2009 ildən 
Bakı Musiqi Akademiyasında böyük el- 
mi işçi vəzifəsində çalışır. Kamera ork.-i, 
fp. üçün əsərlərin, sənədli, animasiya 
fifmlərinə, tamaşalara yazılmış musi- 

qilərin müəllifidir, Bir çox xarici ölkədə 
(ABŞ, Kanada, Fransa, Almaniya, Avs- 

triya, Türkiyə, Rusiya və 5.) çıxış et- 

mişdir. 
ƏMİROV Əli Cabbar oğlu (25.3.1915, 
Naxçivan — 12.2.1979, Bakı) — Azərb, neft- 

çi alimi, texnika e.d. (1972), prof. (1977), 
SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1969), 
SSRİ-nin fəxri 
neftçisi (1970). 
Azərb, Sənaye İn- 
tunu: bitirmişdir 

(1940), Neft tres- 

tində usta, mühən- 
dis, baş direktor: 

(1940-52), Azərb. 

SSR Nefl Sənayesi 
nazirinin müavini 
(1958-59), “Azər- 

neft” birliyinin rəisi (1959-62), baş direk- 
törü (1972-76) işləmişdir. Dərin neft və 

qaz yataqlarının işlənilməsi və şaxta üsulu 
ilə neftçıxarma sahəsində tədqiqat işləri 

aparmışdır. SSRİ-Kanada neft simpoziu- 
munda (Moskva, 1976) məruzə etmişdir. 
Azərb, SSR Ali Sovetinin (5-7 və 9-cu 

çağırış) deputatı olmuşdur. İki "Şərəf ni- 
али” və “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordenləri 
ilə təltif edilmişdir. 

Əsərləri: Добиҹа нефти. Б. 1963, Техника и 
технологин освосини н әксплуатаиии сверхглубо- 
ких скважин. М. 1970: Капиталыкын ремонт исф- 
таных и газовых скважин. M., 1973. 

ƏMİROV Faiq İsfəndiyar oğlu (22.6.1975, 
Zaqatala r-nunün Bəhmətli k. = 17:5.1995, 

Əmirov F. "Min bir gecə” baleti. Kreml Balet Teatrı. Möskva, 

Bakı) — Azərb,-ın 
Milli Qəhrəmini 
(ölümündən sonra, " 
44. 1995), 1993 
ildə Milli Orduya 
çağırılmışdır, Av- 

tömütçı idi. Füzuli, 

Tərtər, Ağdum uğ- 
nında gedən dö- 

yüşlərdə iştirak et- 
mişdir. Döyüşlərdən birində yaralanan Ə. 
hospitalda müalicə olunduqdan sonra yeni- 
dən döyüş bölgəsinə qayıtmışdı. Dövlət 
çevrilişinə cəhdin qarşısının alınması z: 
mani həlak olmuş, doğulduğu kənddə dəfn 
edilmişdir. Zaqatala ş.-ndə adına küçə var, 

ƏMİROV Fariz Əli oğlu (4.61.1971, Nax. 
MR, Ordubad r-nunun Biləv k.) — Azərb. 

kimyaçısı, texnika üzrə e.d: (2014). Azərb, 
Dövlət Neft Akademiyasını (indiki Azərb. 

Dövlət Neft və Sənaye Un-ti) bitirmişdir. 

(1994). Həmin akademiyada 2002-14 illər- 

də dosent, liboratoriya müdiri vəzifələrində 
çalışmış, 2016 ildən kafedra müdiridir. El- 

mi işləri modifikasiya edilmiş funksional 

oliqomerlər və oliqomer-clastomer qarışıq- 
Лап əsasında kompozisiyaların hazırlanması 
və tətbiqi sahəsinə aiddir. 100-dən çox elmi 

və elmi-metodik məqalənin müəllifidir. 
ƏMİROV Fikrət Məşədi Cəmil oğlu 
(22.11.1922, Gəncə – 20.2.1984, Bakı) 
Azərb. bəstəkarı, SSRİ xalq artisti (1965), 
Azərb. SSR xalq artisti (1958). Sosialist 

Əməyi Qəhrəmanı (1982). SSRİ Dövlət 
mükafatı İaureatı (1949, 1980), Azərb. SSR 
EA müzvü (1980). M.C.Əmirovun oğlu- 
dur, 1959 ildən Azərb. Bəstəkarlar İttifaqı- 

nın, 1974 ildən eyni zamanda SSRİ Bəs- 
təkarlar İttifaqının katibi idi. Gəncə Musiqi 
Məktəbinin tar sinfini bitirmiş, 1938-39 
illərdə Bakı Musiqi Məktəbində oxumuş- 
dur, 1948 ildə Azərb. Dövlət Konser- 

vatoriyasını (B.İ.Zeydmanın bəstəkarlıq 

əz 

ƏmirovF “Sevil” operası, Azərbaycan Dövlət Opera və Bale 

sinfini) bitirmişdir. 
Azərb. Dövlət Fi- 
Tarmoniyasının bə- 
dii rəhbəri (1947), 

Azərb. Dövlət Ope- 
та və Balet Teat- 
rının direktoru 
(1956-59) olmuş- 

dür. Ә.гил yaradı- 
cılığı musiqi sənə- 
tinin müxtəlif lanrlarını əhatə edir. "Ürək- 
çalanlar” (1944) və “Gözün aydın” (1946) 

musiqili komediyaları Ə.-un ilk səhnə 
əsərləridir. Onun “Sevil” operası (1953, 

Cabbarlının eyniadlı pyesi üzrə) müasir 

mövzuda yazılmış operalar arasında gör- 
kəmli yer tutur, Opera SSRİ-nin müxtəlif 
şəhərlərində tamaşaya qoyulmuş, Mosk 
vada konsert ifası olmuşdur (1963): 1970 
ildə “Azərbaycanfilm” kinostudiyası tərə- 
findən ekranlaşdırılmışdır. Simfonik mu- 
siqi Ə.-un yaradıcılığında əhəmiyyətli yer 
tutur. Simli ork. üçün “Nizami” simfo- 

niyası (1947) lirizmi, təsirliliyi, aydın və 
incə musiqi üslubu ilə fərqlənir. Ə, sim- 
fonik muğam hanrının yaradıcısıdır. "Şur 
və "Kürd-ovşarı” (hər ikisi 1948), “Gü: 

İüstan-Bayatı-Şiraz” (1971) simfonik mu- 

ğamlarında müğam şöbələrinin kontrast 
ardıcıllıq prinsipini saxlamış, melodiyanı 
kiçik lövhələrlə şərh edərək, muğamı sər- 
bəst inkişaf etdirmişdir. Özünəməxsus bəs- 

təkarlıq texnikasına malik bu əsərlər mu 

ğam јаппии simfonikləşdirmə baxımından 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Aşıq musiqisi 
intonasiyalarını, xalq rəqslərinin oynaq, 

gümrah ruhunu ifadə edən “Azərbaycan 
süitası” (1950), kompozisiyasına görə sim: 
fonik muğamların süita-rapsodiya formu: 
sını xatırladan “Azərbaycan kanriççiosu 
(1961), “Simfonik rəqslər" (1963), eləcə də 
“Azərbaycan qravürləri” (1977) Ə.-un ya 
radıcılığında əhəmiyyətli yer tutur 



ƏMİROV 

Simfonik muğam ənənələrinin davamı 
olan "Nəsimi dastanı” (1973, yeni redaksi- 
yası 1977, Azərb. SSR Dövlət mükafatı, 
1914) xoreoqrafik pocması üçün faciəvilik, 
oriinal musiqi obrazları, dərin musiqi dra- 
maturgiyası xarakterikdir. Bəstəkarın “Xə- 
zəri fəth edənlər” (1976) vokal-xoreoqrafik 
pocması neftçilərin fədakar əməyinə həsr 
olunmuşdur. Ərəb musiqi intonasiyaları və 

lən istifadə edərək, məşhur “Min 

nağıllarının motivləri əsasında 
atdığı eyniadlı “Min bir gecə” baleti 

(1979) bir çox xarici ölkədə tamaşaya qo-: 

yulmuşdur. Maraqlı müsiqi obrazları ilə 
zəngin “Nizami” baleti (1984) 1991 ildə 

Azərb. Dövlət Opera və Balet Teatrında 
səhnəyə qoyulmuşdur. İnstrumental kon- 
sert anrında yazan ilk Azərb. bəstəkar- 

larından olan Ә.-ип fp., violin ilə ork. üçün 

ikili konsertində (1946) və fp. ilə xalq çalğı 
alətləri ork. üçün konsertində (1947) xalq 
mahnı və rəqslərinin üslub xüsusiyyətlə- 
rindən sənətkarlıqla istifadə edilmişdir. 
Ərəb mövzuları əsasında fp. ilə ork. üçün 

ritmləri 

konsert (1957, E.Nəzirova ilə birgə) gözəl, 
təravətli musiqisi, orkestr və fp. partiyala- 
rındakı orifinal tapıntılar: ilə fərqlənir. Ə, 
kamera-vokal və instrumental musiqi јап- 
rında da bir sıra maraqlı əsərlərin müəl- 
lidir. Ер, üçün 2 prelyüd, "12 minlatür", 
Ü.Hacıbəyli və A.Zeynallının xatirəsinə 
həsr edilmiş elegiyalar, uşaq lövhələri, 2 

ƏMİROV Qaraş İbrahim oğlu (16.9.1926, 
indiki Qubadlı r-nunun Tatar k, — 22.3. 
1973, Bakı) – neftçi, Sosialist Əməyi Qah- 
rəmanı (1963). Azərb. SSR пе ustası 
(1971). Əmək fəa- 
liyyətinə 1944 ildə 
Azərb, SSR neft: 
sənayesində baş- 
lamışdır. Gürov- 
dağ, Mişovdağ, 
Qarabağlı, Kür- 
səngi neft yataqları 

bilavasitə onun iş- 

tirakı ilə kəşf olun- 
muşdur, 1969 ildə 
Azərb. Neft Kəşfiyyatı Tresti 1 nömrəli 
qazıma kontorunun direktoru vəzifəsində 
çalışmış, sonra Саги və Qobustan kəşfiyyat 
qazıma idarələrinə rəhbərlik etmişdir. 
Azərb. SSR.Ali Sovetinin (6-7-ci çağırış) 
deputatı seçilmişdir. 

ƏMİROV Məşədi Cəmil Əmiraslan oğlu 
875, Şuşa — 1928, Gəncə) — Azərb. tarzə- 

ni, bəstəkar, musiqi xadimi. Musiqiçi kimi 
yetişməsində Mir Möhsün Nəvvabın musiqi 
məclislərinin bö- 
yük təsiri olmuş- 
dur. Ə. 1907 ildən 
Gəncədə yaşamış, 
burada məşhur xa- 
nəndələrdən M.M. 
Fərzəliyev, H.Ma- 

kspromt və s., “Ulduz”, “Gülərəm libəyli, M.Şüşinski, Т 
sən”, "Azərbaycan elləri”, "Mən səni Bülbül, S.Şuşinski 7 
ram", “Reyhan” və s. romans və mahnıları və b.-ni tarda mü- 4 
məşhurdur. Ə. bir sıra dram tamaşasına 
("Şeyx Sənan”, “Vaqif”, “Xı 

vanşir" və s.) və kinofilmə ( 
yük dayaq”, "Mənki gözəl deyildim” vəs.) 
musiqi bəstələmişdir 

әл əsərləri, xüsusilə simfonik mu- 

Niyazi, G.Roydestvenski (Rusiya), 
LStokovski: (ABŞ), Ş.Münş (Fransa) 
G.Abendrot (Almaniya) kimi məşhur diri- 
orların epertuarına daxil olmuş və bir çox 
xarici ölkələrin ən böyük konsert salon- 
larında səslənmişdir. Azərb, Dövlət Mahnı 
və Rəqs Ansamblı Ə.-un adınadır, Bakıda 
yaşadığı evə xatirə lövhəsi vurulmuşdur. 
Gəncə Dövlət Filarmoniyasına Ə.-un adı 

verilmişdir. Azərb, SSR Ali Sovetinin (4- 
9-cu çağırış) deputatı olmuşdur. 2010-cu 
ilin yayında Qəbələ ş.-ndə London Filar- 
monik Örkestri Ə.-un “Kürd-ovşarı” sim- 
fonik muğamını ifa etmişdir, 

Əsərləri: Müvqi düşüncələri, B., 1971: Musi- 
qi səhifələri, В. 1978 

Əd: Исманлова Г. Фикрәт Амиров. Б. 
1956, Виноградов В. Мир музыки Фикрета 
B, 1983, 
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şayiət etmişdir. 
1910 ildə Riqanın “Qrammofon” şirkətində 

onun Azərb. musiqiçiləri ilə birgə ifa etdiyi 
bir sıra muğam və mahnılar vala yazıl- 
mışdır. Ə. Şuşa, Gəncə, Tiflis və İrəvanda 

göstərilmiş opera tamaşalarında Məcnun, 
Kərəm (“Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kə- 

rəm”, Ü.Hacıbəyli), Qərib (“Aşıq Qərib”, 
2. əyli) partiyalarını oxumuşdur, 

1911-12 illərdə İstanbulda musiqi təhsili 
almış, burada Heyratı muğamını nota sal- 
miş və çap etdirmişdir. "Seyfəlmülk” ope- 
rasının (1915) və “Namuslu qız” operet- 
rasının (1923) müəllifidir. Gəncədəki Mu- 

siqi Məktəbinin təşkilatçılarından olan Ə. 

1923 ildən ömrünün зопипабәк bu mək- 
təbin direktoru və müəllimi olmuşdur. 
F.Əmirov, Q.Hüseynli, T.Hacıyey Va b. hə- 

min məktəbdə təhsil almışlar. 

04:Сафаралисиа Ф.Музикалынс обра- 
хванис в Азербаҝдаанс. M, 1961, Şuşinski Р. 
Azərbaycan xalq musiqiçiləri, В, 1985, 
ƏMİROV Mübariz Mirəziz oğlu (d.15. 
3.1947, Şabran r-nu) – Azərb. pedaqoqu, 
pedaqoyi e.d. (2010). Azərb. Dövlət Pe- 

daqoyi İn-tunu (indiki Azərb. Dövlət Pe-. 
daqoyi Un-ti) bitirmişdir (1973). Orta mək, 
təbdə müəllim (1973-75), Elmi Tədqiqat 
Pedaqoyi Elmlər İn-tunda (indiki Təhsil 
tu) kiçik elmi Һи 
ri (1985-99) işləmişdir. Azərb, Dövlət 
Pedaqoii Un-tinin Türk, Şərqi Avropa və 
tarixin tədrisi metodikası kafedrasının do- 
senti (1986 ildən) və prof.-udur (2014: 
ildən). Tədqiqatları orta məktəbdə tarixin 
tədrisi metodikasının problemlərinə həsr 
edilmişdir. 100-dən çox elmi əsərin, o: 
cümlədən bir monoqrafiyanın, dərslik və 
dərs vəsaitinin müəllifidir. 
ƏMİROV Nazim Səid oğlu (d.1.5.1925, 
Qusar r-nunun (indiki Xaçmaz) Aşağı Lə- 
gər Ҝ.) – Azərb. seleksiyaçısı, Kit, e.d, 
(1980). 1944 ildə ikiillik Quba Pedaqoyi İn- 
tunun tarix-filologiya fakültəsini, 1951 ildə 
Azərb, Kənd Təsərrüfatı İn-tunun aqro- 
nomluq fakültəsini bitirmişdir. Quba Ra- 
yonlararası İpəkçilik İdarəsində müfəttiş, 
Qusar r-nundakı Yeni həyat k.-ində müəl- 
lim və məktəb direktoru (1943-46) olmuş- 
dür, 1951-62 illərdə Elmi Tədqiqat Əkin- 

çilik İn-tunda müxtəlif vəzifələrdə çalış- 
miş, toxumçuluq laboratoriyasının rəhbəri 

(1963-83), seleksiya və paxlalı bitkilər la- 
boratoriyasının rəhbəri (1983-89), baş el- 
mi işçi (1984-94) olmuşdur. Tədqiqatları 
kövşən bitkilərinin seçilməsinə, onların 
optimal səpin müddətlərinin tədqiqinə, pa- 
yızlıq buğdanın və pambığın məhsuldarlı- 
ğındakı roluna, dənli-paxlalı bitkilərin: 
300-dən çox endemik formalarının botaniki 

növmüxtəlifliklərinin təsnifatlaşdırılmasına 
və s. aiddir. Ə. resp.-nın paxlalı əkinlərdə 
istifadə edilən 10-dan artıq noxud, lobya 
və mərcimək sort və hibridinin, 5 sortun 
(“AZNİİZ-303", “AZNİİZ-304”, “Nail” 
noxud, “Azər” mərcimək və “AZNİİZ- 
352” lobya sortu) yaradıcısıdır. 2 sortun 

(“Azər” mərcimək və “AZNİİZ-304" no- 
xud) bölgələrdə becərilməsinə geniş yer 
verilir. 127-dən çox elmi əsərin, o cüm- 
lədən 2 kitabın müəllifidir. Kadrların ha- 
zırlanmasında xidməti var, 
ƏMİROV Rasim Ombay oğlu (28.3.1928, 
Kürdəmir r-nunun Axtaçı k. – 24.12.1979, 
Bakı) – Azərb. gigiyenisti. Tibb e.d. 
(1964), prof. (1965). Azərb. Dövlət Tibb 
İn-tunu bitirmişdir (1950). Həmin in-tun 
ümumi gigiyena kafedrasında işləmiş 
(1958-64), 1964 ildə Ə.Əliyev ad. Azərb. 
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tunda 
əmək gigiyenası və peşə xəstəlikləri ka- 
fedrasını təşkil etmiş və 1972 ilə qədər 
önünrrəhbəri olmuşdur. 1972-79 illərdə isə 
Azərb, SSR Səhiyyə Nazirliyinin Virusolo- 
giya, Mikrobiologiya və Gigiyena Elmi 

—жҝжж— 0 "ön 
nası və fiziol 
bərlik etmişdir. Tədqiqatları, əsasən, əmək: 
gigiyenası və toksikologiya problemlərinin 
öyrənilməsinə aiddir. 200-dən çox elmi 
əsərin müəllifidir. Kadr hazırlığı sahəsində 
xidməti olmuşdur. Azərb. SSR Gigiyenist- 
lər və Sanitariya Həkimləri Elmi Cəmiy- 
yətinin sədri (1967-79) seçilmişdir. 

Əsərləri: Kənd təsəmifatında işlənən zəhərli 

kimyəvi maddələr və ehtiyat tədbirləri (Z.Abbasovla: 

birlikdə), B.. 1967: flonumeıme ӱстоҝҹивости орга- 
nıriva x леһстинк) токсиҹеских веиисств. Б.. 1963, 

ƏMİROV Sabir Nəbi oğlu (29:9.1926, Şu- 
şa-7.6.2014, Bakı) — Azərb, ədəbiyyaı 
nası. Filologiya e.d. (2004), 1937 ildə ailəsi 
ilə birlikdə Təbrizə köçmüş, 1947 ildən Ba- 
kida yaşamışdır. Azərb. Dövlət Un-tini bi- 
tirmişdir (1953). 1957-75 illərdə İranlı si- 
yasi mühacirlər cəmiyyətinin “Cavanlar” 

təşkilatında sədr, Azərb. Demokrat Firqəsi 
Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdiri (1967- 
94), Cənubi Azərb. Yazıçılar Cəmiyyəti 

İdarə Heyətinin məsul katibi (1967-2013) 
olmuş, 1996-2014 illərdə AMEA Nizami 
ad. Ədəbiyyat İn-tunda baş elmi işçi vəzifə- 
sində çalışmışdır. Elmi tədqiqatları, əsasən, 
C.Məmmədqülüzadənin yaradıcılığına, 20 
əsr Cənubi Azərb. milli demokratik ədəbiy- 
yatına aiddir. 
ƏMİROV Savalan Teymur oğlu (4.5.5, 
1939, Bərdə) — Azərb. kimyaçısı, kimya 
e.d. (1991), prof. (1993), Azərb. Dövlət 
Un:tini bitirmişdir (1962). 1968-83 illərdə 
Azərb, SSR EA Qeyri-Üzvi və Fiziki Kim- 
ya İn-tunda (indiki M.F.Nağıyev ad. Kata- 
liz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu) müxtəlif 
vəzifələrdə çalışmış, 1983 ildən AzTU-da 
işləyir, konstruksiya və kompozisiya ma- 
terialları kafedrasının prof.-udur (1991 il- 
dən), Tədqiqatları Azərb.-ın təbii 
seolitlərinin mineralogiyası, kimyəvi və 
faza tərkiblərinin, faza çevrilmələrinin 
öyrənilməsi sahəsindədir. 120-dən çox elmi 

əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiya, dərslik 
və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. 
ƏMİROVA Xuraman Qoca qızı (1.7.1925, 
Şəmkir r-nunun 

Yeniabad k, – 
14.3.2000, həmin 
k--də) – Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı 
(1949). R.Əliyev 
ad, k-z-da kolxoz- 
çu, manqabaşçısı 

(1944-65) olmuş- 
dur. 1948 ildə pam- 
bıqçılıq sahəsində: 
yüksək əmək göstəriciləri qazanmışdır. 2 
dəfə Lenin ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Tədqiqat İn-tunda yaratdığı əmək gigiye- 
laboratoriyasına rəh- 

ƏMİROVA İrina Aleksandrovna (4.3.2. 
1950, Bakı) — Azərb. dermatoveneroloqu. 
Tibb e.d. (2008), prof: (2015). Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunu bitiri idir (1973). 
Resp: Dəri Zöhrəvi 
işləmiş (1974-77) və 1977 ildən Azərb. 
Dövlət Tibb İn-tunun (indiki Azərb. Tibb 
Un-ti) dermatovenerologiya kafedrasında 
çalışır, Tədqiqatları, əsasən, neftçilərdə də- 
rinin bədxassəli və xoşxassəli hiperproli- 
ferativ xəstəliklərinin baş verməsində neftin 
rolunun öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 100- 
dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
ƏMİRŞAH VƏLYƏNKUHİ (7-7) – 16 
əsr Azərb, memarı, Təbriz memarlıq mək- 
təbinin nümayəndəsi. Təbrizin Vəlyənkuh 
məhəlləsində doğulmuşdur. Bakıdakı Şir- 
vanşahlar sarayı ansamblının Şərq darvaza- 
sının daşdan oyma bəzəkli baştağını (1584) 

yaratmış, abidənin üzərindəki kitabədə öz 
adini həkk etmişdir. 

Əd: Саламладе A.B. Архитектура Азер- 
банджана XVI-XIX веков.Б. 1964, 
ƏMİRTÜRBƏ - Azərb. Resp. Masallı 
r-nunun Güllütəpə ə.d.-ndə kənd. R-n mər- 
kəzindən 10 kr şm.-q.-də, düzənlikdədir. 
Əh: 403 (2015): əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldur. Ümumi orta məktəb, kitabxana 
var. Ə.-də antik dövrə aid Hacıağatəpə nek- 
ropolu, Əmirtürbə nekropolu (1-2 əsrlər), 
yaşayış yeri (13-14 əsrlər) aşkar edilmişdir, 
ƏMİRVAN - Azərb. Resp. Qəbələ r-nun- 
da kənd. Əmirvan ә.Ф.-пап mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 17 km də, Göyçay ça- 
yının sahilindədir. Əh, 1606 (2015): hey- 
vandarlıq və taxılçılıqla məşğuldur. Tam 
orta məktəb, mədəniyyət evi, baytarlıq və 
feldşer-mama məntəqəsi fəaliyyət göstərir. 

Ə.-da antik dövrə aid yaşayış yeri və qə- 
biristanlıq, Bəylər k. xarabalığı (9-18 əsr), 
kənddən şm.-ş.-də orta əsrlərə aid Ulupir, 
Davudçökən, Јгипхе qəbirləri, Ə.-dan 3 
kmşm.-q.-də Gavursandıq yaşayış yeri (19 

əsr) var, 

ƏMİRVAR - Azərb. Resp. Daşkəsən 
r-nunda kənd, Əmirvar ə:d.-nin (Əmirvar, 
Əhmədli, Qazaxlı k.-ləri daxildir) mərkəzi, 

R-n mərkəzindən 13 km q.-də, Qabaqtəpə 
çayının (Şəmkir çayının qolu) sol sahilində, 
dağ ətəyindədir. Əh. 532 (2015): heyvan- 
darlıq, kartofçuluq, bağçılıq və arıçılıqla 
məşğuldur. Tam orta məktəb, kitabxana, 
mədəniyyət evi, tibb məntəqəsi, poçt var. 
ƏMİRVARLI – Azərb. Resp, Cəbrayıl 
r-nunun Sarıcallı ə.d.-ndə kənd. R-n mər- 
kəzindən 14 kən c.-ş.-də, düzənlikdədir. Əh. 
1398 (2015): işğaldan (1993, avqust) əvvəl 
heyvandarlıq, üzümçülük, taxılçılıq və ba- 

ramaçılıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, 
Klub, kitabxana, tibb məntəqəsi var idi. 

ƏMİRZEYİDLİİ - Azərb, Resp. Beyləqan 
r-nunda kənd. Əmirzeyidli ə.d.-nin mərkə- 
zi, R-n mərkəzindən 20 Јән c.-da, Bakı-Ho- 
radiz diy. kənarında, Mil düzündədir. Әһ. 
962 (2015): əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur, Tam orta məktəb, uşaq bağçası, 
kitabxana, klub, poçt, feldşer-mama məntə- 
qəsi, ATS var. 
ƏMLAK CİNAYƏTLƏRİ - bax Mülkiy- 
yətəleyhinə olan cinayətlər: 

ƏMLAK HƏBSİ - 1) əmlakın siyahıya 
alınması və onlara sərəncam verməyin ya- 
saqlandığının elan edilməsi, zərurət yaran- 

diqda isə əmlakdan istifadə hüququnun 
məhdudlaşdırılması, onun götürülməsi, ya- 
xud saxlanca verilməsi. Həbsin qoyulması 
– mühakimə icraatı və icra üzrə icraat za- 
mani şəxslərin maraqlarının təmin olun- 
masi tədbiridir. Həbs əmlaka olan hüquq- 
lari məhdudlaşdırır: o satıla, hədiyyə edilə, 
dəyişdirilə, məhv edilə, kirayəyə v: 
xud girov qoyula bilməz. Ә.һ. bütün əm- 
lakin, yaxud müəyyən hissəsinin üzərinə 
qoyula bilər. 

Əh. hal şahidlərinin iştirakı ilə icra edi- 
lir, əmlaka həbs qoyulması haqqında pro- 
tokol (Ә.һ. haqqında akt) tərtib olunur ki, 
onün da əsas hissəsi həmin əmlakın siyahı- 
yaalınmasıdır. Hesablardakı pul vəsaitləri- 
nin həbsi zamanı hesab üzrə məxaric əmə- 

liyyatları həbs: olunmuş miqdar hüdud- 
larında dayandınlır, vəsaitlərin daxil olması 

qaydası həbs zamanı dəyişdirilmir. 
Mühakimə icraatı prosesində həbsin 

qoyulması haqqında qərar yalnız məh- 
kəmə tərəfindən verilir və məhkəmə qə- 
rarlarının icrası, yaxud istintaq hərəkətləri 

üçün nəzərdə tutulmuş qaydada icra edilir 
Həbs məhkəmənin, hakimin, cinayət işini 
aparan şəxs, yaxud orqanın qərarı ilə 

götürülür. İcra üzrə icraatda həbs məh- 
kəmə icraçısının qərari. ilə qoyulur və 
götürülür. 

İcra sənədləri üzrə ödəmə qoyula bil- 
məyən əmlaka (məs., yaşayış sahəsi, yaxud 
onun hissəsi borclu vətəndaşın və ailə üzv- 

lərinin yaşaması üçün yeganə yararlı yer- 
dirsə, adi ev şəraitinin predmetləri, qiymətli 
əşyalar və dəbdəbə predmetləri istisna ol- 
maqla, fərdi istifadədə olan əşyalar - paltar, 
ayaqqabı və s.) həbs qoyulmur. 

2) Malların, nəqliyyat vasitələrinin və 
digər əşyaların həbsi inzibati xəta zamanı 

həmin əşyalar inzibati xətanın predmeti, 
yaxud aləti olduğu təqdirdə tətbiq edilir. Bu 
zaman Ә.һ, iş üzrə icraatın təmin olunması 
tədbirinin tətbiq olunduğu şəxsə, yaxud 
onun qanuni nümayəndəsinə malların, nəq- 
liyyat vasitələrinin və digər əşyalar üzə- 
rində sərəncam verilməsinin (zərurət ya- 
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ƏMLAK HÜQUQLARI 

randıqda isə istifadə edilməsinin də) qa- 
dağan olunmasını elan etməklə, həmin əş- 
yaların siyahıya alınmasından ibarət olur. 
Malların, nəqliyyat vasitələrinin və digər 

aların həbsi polis orqanları, sərhəd qo- 
şunları, gömrük orqanlırı və s. tərəfindən 
həyata keçirilir. 
ƏMLAK HÜQUQLARI - 1) əmlakı sa- 
hiblik, əmlakdan istifa lə və onun üzərində 

ncam verməklə bağlı subyektiv hüquq- 
lar. Bu тпәпада Әһ. əşya hüququ adlandı- 
nılr: 2) iqtisadi dövriyyə iştirakçıları ага- 
sında əmlakın bölüşdürülməsi və mübadi- 

ləsi (əmtəə, xidmət, görülmüş işlər, pullar, 
раг və 5.) ilə əlaqədar m 

dana çıxan və mövcud mülki-hüquqi mü- 
badilə çərçivəsində onlar tərəfindən güzəşt 
oluna (satıla) bilən maddi (əmlak) tələblər, 

Mülki hüquq obyektləri kimi Ə.h.-nın 
zənuri əlamətləri (şəxsi hüquqlardan fərqli 
olaraq) onların ötürülə bilməsi (onların 

(бәп ayrılmaz olduğu hallar, məs. 
aliment hüquqları istisnadır) və pul qiymət- 
ləndirməsi imkanıdır. 

Əlh:” anlayışı Roma hüququnda əşya- 
larin cismani (res corporales = foxunula 
lənlər) və qeyri-cismani (res incorporales 
toxunula bilməyənlər) olaraq bölünməsin- 
dən yaranmışdır. Ə.h. mülkiyyət hüququnu 
(əmlak paylarına hüquq da daxil olmaqla, 
ümumi pay mülkiyyəti hüququ, yaxud 
ümumi birgə mülkiyyət hüququ): təsərrüfat 
hüququnu: operativ idarəetmə hüququnu: 

nürlük irsən sahiblik hüququnu: daimi 
(müddətsiz) istifadə hüququnu: təməmasız 
təcili istifadə hüququnu: icarə hüququnu: 

hüququnu (ipoteka): başqasının da- 
z əmlakından məhdud istifadə hü- 

şəxsiyyəti 

ququnu ehtiva edir. Ə.h.-nın mövcudluğu 
müvafiq sənədlə (şəhadətnamə, patent 
vəs.) təsdiq olunur. 

Fonoqram müəllifləri, ifaçıları və isteh- 

salçılarının, digər müəllif və yanaşı hüquq- 
alik olanların, həmçinin patentə ma- 

arın Ə.h,, o cümlədən istisnalı və 

stisnasız Ə.h. (bax Mftəlliflik hüququ), yet- 
nlik yaşına çatmayanların, ər-arvadın, 

nin ailə üzvlərinin və mülkiy- 
ətçinin ailə üzvlüyündən çıxmış, lakin 

tduğu yaşayış yerində yaşamağa davam 
dən şəxslərin Ә.һ.: aksionerlərin, qiymətli 

kağız sahiblərinin, investorların vəb. Ə.h.: 
hüquqi faktlardan yaranan Ә.һ. və qanunla 
nəzərdə tutulmayan, lakin mülki qanunyer- 
iciliyin ümumi prinsiplərinə zidd olmayan 
hərəkətlər nəticəsində (məs., işçinin əmək 

funksiyalarını yerinə yetirməsi prosesində 
müəssisəyə vurduğu əmlak zərərini ödə- 
mək öhdəliyi ilə bağlı) yaranan Əlh. fərq- 
ləndirilir. Dövlət büdcəsinin ictimai ehti- 
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yaclara sərf edilməsi ilə bağlı yaranan hü- 

quqlar da Əlh.-na aiddir. 
ƏMLAK İCARƏSİ - bax İcarə. 
ƏMLAK MÜSADİRƏSİ - əmlakın 
bütünlüklə, yaxud bir hissəsinin vətən- 
daşların şəxsi (xüsusi) mülkiyyətindən 
məhkəmə qaydasında əvəzsiz olaraq döv- 

lətin mülkiyyətinə götürülməsi. Ə.m. 
yət hüququnda əlavə cəza tədbirlərin- 
dən biridir. Ə.m. məhkumun cinayət tö- 
rədərkən istifadə etdiyi alət və vasitələ- 

rin, habelə cinayət yolu ilə əldə etd 
əmlakın məcburi qaydada və əvəzsiz ola- 

raq dövlətin nəfinə alınmasıdır (Azərb. 
Кезр.-пип Cinayət Məcəlləsi, maddə 51). 
Ə.m. yalnız Cinayət Məcəlləsinin xüsusi 
hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə 
tutulmuş hallarda təyin olunur. Məhkum 
və onun himayəsindəki şəxslər üçün zə- 

ruri olan və cəzaların icrası haqqında qa- 
nunvericilikdə müəyyən edilən əmlak 
müsadirə oluna bilməz. 

SIĞORTASI - bax Siğorta, 
VERGİSİ - bax Veri: 
Xəzər dənizinin c.-q. sahillərin- 

də, Əmləş ş. ətrafinda (Əlburzun şm.-q. 
ətəkləri, İranın Gilan ostanı) e.ə. 2-ci minil- 

liyin sonu - 1-ci minilliyin əvvəllərinə aid 
arxeoloyi kompleks. 19 əsrin ortalarından 
qarətçi qazıntılar nəticəsində əldə edilmiş 
tapıntılar satışa çıxarılırdı. 1954 ildən İran 
(H.Səmədi, İ.Negəhban, Ə.Hakemi) və Ya- 
poniya (N.Yeqami) arxeolofi ekspedisi- 
yaları tərəfindən Təmacan, İmam, Dey- 
ləman (Qalakuti-1) və s. məzarlıqlar tədqiq 
olunur. Ən zəngin material Marlik tə- 
pəsində “hökmdar” nekropolunun qazın- 
tilari (İ.Negəhban, 1961-62) nəticəsində 

aşkar edilmişdir. Ə.-də tunc silahlar, tunc 
və qızıl bəzək əşyaları, üzərində qabarıq 
nəbati ornamenti, heyvan (bəzən də insan) 

təsvirləri olan qızıl, gümüş və tune qədəhlər 
və kasalar, insanların və heyvanların tunc 
və saxsı heykəlcikləri (bədənin ayrı-ayrı 
hissələrinin hipertrofiyası səciyyəvidir), 

“Əmləş üslubu”nda hazırlanmış gil qab. 
Еә. 1000-800 illr. Britaniya Muzeyi: 

at, buğa, maral formasında : 
xarilmişdir. Ə.-ə Əlburzün с. r 
(Xurvin, Çukindar, Savvax, aya 
Xəzərin с.-ӱ. sahillərində (Kəlardaşt, Gər- 

mabək) yerləşən məzarlıqlar oxşardır. 
Kompleksdə İranın şm--q. vil.-ləri (Cənubi: 
Azərb.) və Şərqi Qafqazla (Şimuli Azərb.) 
da əlaqələr izlənilir. 
ƏMMAMƏ - kişi baş geyimi. Yaxın və: 
Опа Şərq, Şimali Afrika, Orta Asiya, qis- 
mən Qafqaz vəs. ölkələrin müsəlman xalıq- 
ları arasında geniş yayılmışdı. Türkdilli 
xalqlar arasında çalma adlanır. Araqçın, 
fəs, yaxud külahın üstündən xüsusi фауда- 
da dolanan ensiz ipək parçadan ibarət Ә,- 
ni qoymuq müsəlmanlıq əlaməti olsa da, 
şəriətə görə islamın məcburi şərtlərindən: 
deyildi. Adətən həddi-büluğa çatandan son- 
ra qoyulan Ə,,, əsasən, ağ, göy, yaşıl və qara 

rənglərdə olur. Müxtəlif xalqlarda parçanın 
rənginə, keyfiyyətinə, böyüklüyünə, dola- 
ma xüsusiyyətlərinə görə Ə. sahibinin tə- 
bəqə, məzhəb və təriqət mənsubiyyətini 

bildirirdi. Bəzi ölkələrdə qadınlar da Ə, 
gəzdirirdilər. Hazırda Ə.-ni müsəlman xalq- 
ları yaşayan ölkələrdə ruhanilər qoyurlar, 
ƏMR - kompüterin işini avtomatik idarə: 

etmək üçün maşır dilində yazılmış göstə- 
riş: ayrı-ayrı əməliyyatları, yaxud hesabla- 
ma prosesinin bir hissəsini yerinə yetirən 
zaman kompüterin işini müəyyən edir. Hər 
Ə. ilə bir əməliyyat aparılır. Əsasən üç his- 
sədən ibarətdir: əməliyyat, ünvan və indeks 
hissələri. Əməliyyat hissəsi aparılacaq 

əməliyyatın kodunu, ün van hissəsi üzə- 
rində əməliyyat aparılacaq ədədlərin yad- 
daş qurğusunda yazıldığı xanaların ün- 
vanını, indeks hissəsi isə köməkçi şərti 
işarələri göstərir. Ə.-lər bir və çoxünvanlı 
(sayı sabit və dəyişən) olur. 
ƏMRİBNAS (ər. әм дә ş yac ).Əbu 
Abdullah Əmr ibn əl-As (təqr, 

573, Məkkə - 6.1.664, Misir, Fustat) — ərəb 

sərkərdəsi və siyasi xadimi. Qureyş tayfa- 
sından idi. Uzun müddət Məhəmməd pey- 
ğəmbərin və müsəlmaların düşməni olmuş, 
Uhud vuruşması (625) və Xəndək vuruş- 
masında (627) müşriklərin tərəfində dö- 
yüşmüşdür. Hüdeybiyyə sülhünün (628) 
imzalanmasından sonra islamı qəbul et- 
mişdir. Məkkənin fəthindən (630) sonra 
Məhəmməd peyğəmbərin məktubunu çat-: 
dırmaq üçün Omana göndərilmiş və 632 
ilədək orada qalmışdı. Xəlifə Əbu Bəkrin 
dövründə dindən dönənlərə və Bizansa 
qarşı vuruşmuş, Suriya və Fələstinin fət- 
hində iştirak etmişdir. Misirə hərbi yürü- 
şün təşəbbüskarı olan Ə, ibn A.Misirin 
fəthindən sonra xəlifə Ömər (634-644) 
tərəfindən oranın valisi təyin olunmuşdur. 

ƏMRLƏR REGİSTRİ 

Əli ibn Əbu Talib hakimiyyətə gəldik- 
dən sonra Ə, ibn A, siyasətə qayıdaraq 

imtina etdi və qiyam qaldırmış 
Suriya valisi Müaviyəni dəstəklədi. Siffin 
vuruşmasında (657) Əlinin uğur qazandı- 
ğını görən Ә. ibn A. əsgərlərinə nizələrin 
ucuna Quran keçirmələrini əmr etdi və Qu- 
ran əsasında hökm çıxarılması üçün mün- 
siflər məhkəməsi qurmağa çağırdı, Əli 
ətrifindakıların təzyiqi ilə münsiflər məh- 
kəməsinə razı oldu. Məhkəmənin qərarına 
görə, hər iki tərəfin nümayəndəsi xəlifələ- 
rin hakimiyyətdən uzaqlaşmalarını təsdii 
ləməli, sonradan yenidən xəlifə seçki 
keçirilməli idi. Lakin Ə. ibn A. öz növbəsin- 
də Müaviyənin devrilməsini elan etmədi. 
Məhkəmənin nəticəsindən narazı qalan bir 
dəstə (təqr. 4000 nəfər, sonradan xaricilər 
kimi tanınmışlar) Əlinin ordusundan ayrı- 

lib, Nəhrəvana getdi və həm Əliyə, həm 

Müaviyəyə, həm də Ə. ibn A.-a qarşı mü- 
barizəyə başladı. 659 ildə suriyalılar Ə. ibn 
A--in başçılığı ilə Misirə soxularaq Əlinin 
bura vali təyin etdiyi Məhəmməd ibn Əbu 
Bəkri öldürdülər və ərazini nəzarətə al- 
dılar, 661 ildə xaricilər eyni zamanda 
Əliyə, Müaviyəyə və Ə. ibn A.-a qarşı sui- 
qəsd planlaşdırdılar. Nəticədə Əli öl, 
rüldü, Müaviyə yüngül yaralandı, Ə. 
A.-ın yerinə isə səhvən başqası qətlə ye- 
tirildi. Xəlifə olan Müaviyə Ə, ibn A.-ı 

Misirin valisi elan etdi. 
ƏMRAHLI - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Gərmi bölgə- 
sinin İcarud kəndistanında, Gərmi qəs.-n- 
dən 12 km şm--da yerləşir. 

ƏMRAHOV Əllağa Hacıməmməd oğlu 
(10.5.1907, indiki Neftçala r-nunun Xol 

Qarabucaq К. – 7.6.1994, Cəlilabad r-nu- 
nun Göytəpə ş.) — Sosialist Əməyi Qəh- 

rəmanı (1949). 
Qazax, SSR Al- 
ma-Ata tütünçülük 
5-2ипда fəhlə, he- 
sabdar, tütünçü- 

lük briqadiri, aq- 
ronom, “Azərtü- 
tün” tresti Cəlila- 
bad r-n şöbəsində 
qəbuledici-seçi 
tütün məntəqəsin-: 
də (Prişib ş.-ndə: indiki Göytəpə ş.) anbar 
müdiri (1934-74) işləmişdir. 1948 ildə 
yüksəkəmək göstəricilərinə nail olmuşdur. 
“Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

ƏMRALI Abdulla İslam oğlu (1925, Cə- 
nübi Azərb.-ın Ərdəbil ş. yaxınlığındakı 
Nünəkəran k. — 3:8.2006, Şamaxı r-nunun 
Şəhriyar qəs.) — 
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1951). 
Şamaxıda V.İ.Le- 
nin ad. s-zda fəhlə, 
briqadir (1946-59) 

işləmişdir. Bakı 
Ali Partiya Mək- 
təbini bitirdikdən 
sonra (1965) һә- 
min s-zda təsərrü- 
fat işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində 
çalışmışdır. 1950 ildə üzümçülük sahəsin- 
də yüksək əmək göstəricilərinə nail ol-- 
müşdür, 
ƏMR-APARAT, baş aparat — ob- 
yektlərin, yaxud texnoloyi proseslərin ida- 
rəetmə sistemlərində elektrik dövrələrini 
müxtəlif qaydada çevirmək üçün qeyri- 
avtomatik elektrik aparatı. 1000 V-adək 
gərginlikli sabit və dəyişən cərəyanlı elek- 
trik qurğuları idarəetmə dövrələrində bir və 
ya çoxpilləli çevirmələr üçün istifadə edilir. 
Giriş və çıxışdakı kanalların sayı, çevirmə 
sürəti, çevirmə qanunu (ardıcıllığı) Ə.-a.-ın 
əsas parametrləridir. Ə.a.-ın işi üçün vacib 

şərt bir dayanıqlı vəziyyətdən digərinə 
keçidin sıçrayışşəkilli olmasıdır. Adətən, 
Ə.-a, kontaktlı elektromexaniki qurğudur, 
keçiricinin bir elementi digərinə nəzərən 
yerini dəyişərək elektrik dövrəsini açıb- 
qapayır. Kontaktlı Ə.-a.-ını aşağıdakı əsas 

qruplara ayırmaq olar: idarəetmə düymə- 

ləri, yol və son açarları, idarəetmə açarları, 
əmr-nəzarətçilər. 

İdarəetmə düymələri insan əli ilə basıl- 
diqda elektrik dövrəsini qapayır, yaxud 
açır, kiçik güclü elektrik mühərriklərinin, 
işıqlandırma cihazlarının idarə edilməsi, 
elektrik intiqallarının idarəctmə sxemlərin- 
də məntiqi funksiyaların reallaşdırılması, 
siqnalizasiya sxemlərində əmrlərin forma- 
laşdırılması, liftlərin idarə olunması və 5. 
üçün istifadəyə yararlıdır. 

Texnolofi proseslərdə maşın hissələri- 
nin vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün 
yol və son açarlardan istifadə edilir. Bu za- 

man düymənin basılması insan tərəfindən 
deyil, maşının işlək orqanlar ilə yerinə ye- 
tirilir (məs., lift kabinəsi şaxtada əvvəlcə- 
dən təyin edilən yerə çatdıqda). 

İdarəetmə açarı (İA) kommutasiya 
aparatlarının idarə edilməsi və müxtəlif 
dövrələrin çevrilməsi üçün aşağıgərgin- 
likli aparatdır. Adətən, İA döndərici dəs- 
təyə malikdir: məs., buraxıldıqdan sonra 
dəstəyin neytral vəziyyətə qayıtması və 

dövrənin qapanması əməliyyatının ikipil- 
ləli olması operatorun səhv hərəkətinin 

qarşısını alır. İA-dan elektrostansiya və 
yarımstansiyaların idarəetmə pultlarında 
aşağı və yüksəkgərginlikli aparatların qo- 
şulma və açılma əmrlərinin formalaşması 
üçün geniş istifadə olunur, 

Əmr-nəzarətçi (ƏN)--əl ilə idarə edilən 
(nəzarətçi) aşağıgərginlikli kommutasiyalı 
kontaktlı elektrik aparatıdır, elektrik mü- 
hərrikinin enerli mənbəyinə birləşdirilməsi 
dövrələrinin sxemlərini, yaxud onların iş 

reyimlərini dəyişmək üçündür. Bəzən ƏN, 
qısaca olaraq, nəzarətçi adlandırılır. Xarici 
idarəetmə orqanının (adətən, dəstəyin) 

vəziyyətinin dəyişməsi bilavasitə tərpən- 
məz kontakt boyunca sürüşən hərəkətli 
kontakta ötürülür, tərpənməz kontakt izol- 

yasiyalı yastı əsas (yastı ƏN) və ya val üzə- 
fində yerləşir. Vala metal halqalar sektoru 
şəklində hərəkətli kontakt elementləri (ba- 
rabanlı ƏN), yaxud kəsikli yumruqcuqlur 
(yumruqcuqlu ƏN) bərkidilir. Yastı ƏN-in 
pillələrinin sayı barabanlı və yumruqcuqlu: 
ƏN-ə nisbətən daha çoxdur, İakin sonuncu: 

lar daha böyük kommutasiya qabiliyyətinə 
malikdir və əməliyyatların (bir saatdakı 

çevrilmələr) daha yüksək tezliklə yerinə 

tirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. ƏN, 

əsasən, əl ilə idarə edilən elektrik mühərrik- 

lərində (məs. nəql. və qaldırıcı qurğularda) 
tətbiq edilir. 
ƏMRƏKAR- Yelizavetpol (Gəncə) qub.- 
nın Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 ildən 
Meğri r-nu), Meğri çayının orta axarında 
azərb.-ların yaşadığı kənd. 1930-cu illərdə 
kənd ləğv edilmiş, əhalisi qonşu Lök k.-nə 
köçürülmüşdür. 
ƏMRİ ƏMRULLAH (? - 1575, Ədir- 

nə) - türk divan şairi. Mənbələrdə ədiməli 
olduğu bildirilir. İldirim Bəyazid mədrə- 
səsində çalışmışdır. Ömrünü yoxsulluq 
içində keçirmiş, heç bir dövlət adamına 
mədhiyyə yazmamışdır. Güclü təxəyyülə 
malik: olan şair şeirlərində təşbehlərə 
üstünlük vermişdir. Daha çox müəmma 
Yanrında yazmış, söz oyunlarından istifadə 
etmiş, bu səbəbdən də şeirləri hamı tə- 

rəfindən anlaşılmamışdır. Ə.-nin dövrü- 
müzədək divanı və müəmnuları gəlib 
çatmışdır. Divanı ölümündən sonra tərtib: 
olunmuşdur. Türkiyədə və xaricdə bir çox 
nüsxəsi olan divanın tənqidi nəşrini 
hazırlayan Yekta Saraç iki qəsidə, 581 
qəzəl, iki təxmis, bir müstəzad, mürəbbe, 
müxəmməs, müsəmmə və 530-dan çox 
müqəttəini təsbit etmişdir. Müstəqil şə- 
kildə toplanan müəmmalarının sayı 650- 

dən çoxdur. 

ƏMRLƏR REGİSTRİ - bax Regisrr: 
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ƏMRLƏR SİSTEMİ 

ƏMRLƏR SİSTEMİ - hesablama (inför- 
masiyanın emalı) prosesində əsas və: kö- 

məkçi əməliyyatların yerinə yetirilməsi 
zamanı kompüterdə (prosessorda) həyata 
keçirilməsi mümkün olan bütün əmrlərin 
toplusu. Әл. vasitəsilə: məsələnin həlli üçün 
proqram tərtib edilir. Әлли əməliyyat. sis- 
emi ilə eyniləşdirmək olmaz. Əməliyyat 
sistemi eyni olan iki maşının Ә.5, müxtəlif 
ola bilər. Maşının quruluşunu təyin edən 
əsas parametrlərdən olan Ә.впә bəzən ma- 
şın dili də deyilir. 
ƏMR-ÖLÇÜ KOMPLEKSİ - kosmik 
aparatların uçuşunu idarə etmək üçün va- 
sitə və xidmət məntəqələri kompleksi. Ə.- 
ök.-nin tərkibinə quruda yerləşdirilmiş 
əmr-ölçü məntəqələri və gəmi, təyyarə ölçü 
məntəqələri daxildir. Əsas idarəetmə vasi- 
tələrinə trayektoriyaölçən (orbitin рага- 

metrlərinin təyini üçün), telemetrik (uçuş 

aparatlarının vəziyyətinin diaqnostikası və 

nəzarət üçün) və əmr-proqram aparatları, 

həmçinin hesablama kompleksi — kompü- 
terlər, onlara verilən trayektoriya ölçü 
nin avtomatik əks olunması, TV xəbərlərin 
qəbulu və ötürülməsi, kosmonavtlarla əlaqə 
saxlanılması üçün aparatlar, idarəetmə pro- 
seslərinin modelləşdirilmiş sistemləri və s. 
daxildir. Kosmik uçuş aparatından alınan 
informasiya koordinasiya-hesablama mər- 
kəzlərində müvafiq tərzdə işlənilir və zəruri 
məlumat ис̧ији idarəetmə mərkəzinə Ve- 
rilir 
ƏMRULLAH - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Bos- 
tanabad bölgəsinin Səhəndabad kəndista- 
nında, Bostanabad qəs.-ndən 20 Хол c.-da 
yerləşir. 

ƏMSAL (fyaziyyatda) – 1) hərfi ifadə: 
nin ədədi vuruğu. Məs., 2 ab ifadəsində 
Ə. 2-dir, 2) Məchul qarşısındakı ədədi və 

ya hərfi vuruq. Məs, x2-px3.qe0 tənli- 
ох-п ә. p-dir (88 və q-nün ə--ları isə 

1-ə bərabərdir, Ә. 1 olduqda yazılmır): 
3) Dəyişən kəmiyyət və onun törəmələri 
qarşısında duran funksiya, Məs., 
ya pia)y qfu) = О tənliyində y/-in əmsalı 
1) funksiyasıdır (/” və qfx)-in əmsalı isə 
1-ә bərabərdir). Çevrənin uzunluğunun 
1-2ar düsturunda r-in əmsalı 2л-уә bə- 
rabərdir, r çevrənin radiusudur. Düz xəttin 
ye kvt b düsturunda kədədi düz xəttin Ox 

oxuna meyiletmə bucağının tangensidir və 

bucaq əmsalı adlanır. Düsturda fiziki xas- 
sələri ifadə edən Ə.-ların xüsusi adları var. 

Məs, sürtünmə Ə--ı, sındirma Ə-- və s: 

ƏMTƏƏ - satış, yaxud mübadilə predme- 

ti. İqtisadi nəzəriyyədə “Ə.” anlayışı asas 
terminlər sırasına daxildir. Geniş mənada 
Ə.- mübadilə, yaxud alqı-satqı predmetinə 
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çevrilən istənilən nemətdir (əşya, xidmət, 
fəaliyyət, sosial status, öhdəlik, fikir, insa- 
nın emosional vəziyyəti və 5,), Nemətin 
alınan və satılan Ə.-yə çevrilməsi “kommo- 
difikasiya” (ing. commodity – əmtəə) ad- 
lanır. Dar mənada Ə, – əsasən, mübadilə 
(satış) üçün yaradılmış predmet, xidmət, 
yaxud işdir. Hər iki mənada da Ә.-уә çev- 
rilən bütün obyektlər öz faydalılığın (alı- 
cınin bu, yaxud digər tələblərini ödəmək 
qabiliyyəti) şərtləndirmək xüsusiyyətinə 
malikdir. Faydalılıq qabiliyyəti Ə. və isteh- 
fakçının qarşılıqlı əlaqəsi zamanı meydana 
çıxır: istehlakçısı olmadıqda, obyekt fayda- 
"lığını itirir. 

Dar mənada “Ə.” anlayışı iki tip — natu- 
ral və əmtəə təsərrüfatların bir-birindən 
ayrılması ilə əlaqəlidir. Adətən, böyük ai- 
lələrin apardıqları (məşğul olduqları) n 
tural təsərrüfatlarda yaşam üçün 

mühüm olan ərzaq məhsulları, geyim, xid- 
mət, yaşayış evlərinin təmir işləri, təsərrü- 
fat tikililəri (qurğuları) və s. istehsal edilir 
və mühudilə olmadan ailə üzvləri arasında 

istehlak üçün bölüşdürülür. Bu zaman ne- 
mət və xidmətlərin istehsal həcmini ehtiyac 
və onları istehsaletmə imkanı müəyyən 

edir, natural təsərrüfatda izafi (artıq) məh- 

sul adətən olmur. Əmtəə təsərrüfa- 
tında: nemət və xidmətlər ehtiyacdan 
daha çox, başqa nemət və xidmətlərlə bir- 

başa mübadilə (barter), yaxud pul qarşılı- 
ğında satmaq məqsədilə istehsal edilir. 
Natıraldan əmtəə təsərrüfatına keçid bazar 
iqtisadiyyatının başlanğıcı kimi dəyərlən- 
dirilir. Kütləvilik və standartlara uyğunluq 
əmtəə istehsalına aid xüsusiyyətlər hesab 
edilir, 

ƏMTƏƏ BAZARI - bax Bazar: 

ƏMTƏƏ BİR/ASI - bax Biria - 
ƏMTƏƏ DEFİSİTİ - bax Deyisir. 
ƏMTƏƏ DÖVRİYYƏSİ - əmtəələrin tə- 
davülü: əmtəələrin istehsal sahəsindən is- 
tehlak sahəsinə kimi hərəkətini əhatə edən 
təkrar istehsal prosesi mərhələsi: istehsal 
vasitələrinin və istehlak əmtəə və xidmət- 
lərinin reallaşdınılmasının ümumi dəyərini 
xarakterizə edən iqtisadi göstərici. Ə.d. top- 
dan və pərakəndə Ә.4.-пә ayrılır, 
ƏMTƏƏ EHTİYATI - əmtəələrin təda- 
vüldə, həmçinin müxtəlif istehsal sahələrin- 
də fasiləsiz hərəkət prosesi, müvafiq eh- 
tiyatlardakı istehsal, texniki və digər təyi- 

natlı məhsulların reallaşdırılması məqsədilə: 
yaradılan ehtiyatlar, Adətən topdan və 
pərakəndə ticarət təşkilatlarında istehsalçı 

və istehlakçıda yaranır. Topdan ticarət təş- 
kilatlarında ehtiyatların miqdarı bazanın 
əmtəə dövriyyəsinin həcmi və quruluşu, is- 
tehsalın mövsümilüyü və həmin material 

ların miqdarı ticarət müəssisəsi 
kilatının tipi və onun yerləşdiyi: 
tələbin xarakteri, əmtəə dövriyyəsinin 
həcmi və s. ilə təyin edilir. Fövqəladə 
hallar üçün vacib olan material хә xam- 
mal, maşın və avadanlıqların bəzi növləri, 
ərzaq və digər malların vaxtında yaradılan 
və hasil edilən ehtiyatları “dövlət ehtiyatı”: 
da adlandırılır. 
ƏMTƏƏ FONDLARI – bax Əmfəə döv. 
riyyəsi, 
ƏMTƏƏ İXRACI - bax İkrac. 
ƏMTƏƏ İSTEHSALI - məhsulları şəxsi: 
istehlak üçün deyil, mübadilə üçün istehsal 
olunan ictimai istehsal forması (bax Əm- 

təə), ictimai əmək bölgüsü əsasında yara- 
nır, iqtisadi baxımdan ayrılmış istehsalçılar 
tərəfindən idarə olunur, Әл. — tarixən isteh- 
salın keçici formasıdır. Sadə Ə... ibtidai 
icma quruluşu dövründə yaranmışdır. Məh- 
suldar qüvvələr inkişaf etdikcə və fərdi 
istehsal imkanı yarandıqca, əvvəllər ayrı- 
ayrı icmalara məxsus əmtəə qismində olan 
əmək məhsullarının mübadiləsi icmanın 
özündə də yayılır. Әл, kapitalizmdən av- 
vəlki formasiyalarda müəyyən qədər in-: 
kişaf etməsinə baxmayaraq, hələ insanlar 
arasında iqtisadi əlaqələrin əsas formasına: 
çevrilməmişdi. Həmin şəraitdə natural (ә- 
sərrüfatın üstünlüyü vardı. Ticarət inkişaf 
etdikcə, o cümlədən quldar və feodalların 
təsərrüfatlarının əmtəə-pul sahəsinə cəlb 
olunmasına imkan yaradan xarici ticarət, 
Əii-nin inkişafı və genişlənməsi natural 
təsərrüfatı pozur, bu da quldarlıq və feodal 
istehsal üsullarının dağılması ilə nəti- 
cələnirdi. Natural təsərrüfatdan fərqli ola- 
raq əmtəə təsərrüfatı məhsul istehsalçı və 
istehlakçılara məxsus bazar və malların 

alqı-satqı vasitəsilə əlaqələrini nəzərdə: 
tutur, Hər mülkiyyətçi öz maraqlarını göz- 
lədiyindən, cəmiyyətdə şəxsi mülkiyyətə: 
əsaslanan istehsal, mübadilə və bölgü, təbil 
hərc-mərclik xarakteri alır. İctimai əmək 
bölgüsünün sonrakı dərinləşməsi istehsal 
vasitələrinin və istehlak əşyalarının daxili 
və əmək bazarlarının genişlənməsinə səbəb 
olur. Sadə Ə.i. ona xas qanunlar əsasında, 
ilk növbədə dəyər qanununun fəaliyyəti sa- 
iyəsində, həmçinin müəyyən tarixi şərtlər 
olduqda kapitalist Ə.i.-nın: yaranmasına: 
gətirib çıxarır. İşçi qüvvəsi alqı-satqı ob- 
yekti olur, yəni əmtəəyə çevrilir. Kapitalist: 

istehsal vasitələri a 
fəhlələr ondan m ur: sadə Әл. əmtəə 
istehsalçısının şəxsi əməyinə, kapitalist Ə.i. 
isə başqasının əməyinin istismarına əsas- 
lanır, sadə Ә А. sənətkar və kəndlilərin şəxsi 
tələbatlarını ödəmək üçün onların fərdi 
istehsalını təşkil edir, kapitalist müəssi- 
sələrində bir çox fəhlələrin birgə əməyi 
kapitalistin rəhbərliyi altında mənfəət qa- 
zanmaq məqsədinə xidmət göstərir. Ka- 
pitalizmin məhvi Ə/:.-nın ləğvi demək 
deyil. Tarixdə sosializm şəraitində əmtəə 
istehsalı da mövcud olmuşdur. 
ƏMTƏƏ NİŞANI - əmtəənin fərdiləşməsi 
ilə əlaqədar qeyd, işarə: yazılı, təsviri, kom- 
binə olunmuş, həcmli, səsli, işıqlı, qoxulu 
(ətirli) və s. ola bilər. Firma adı, kommersi- 
ya nişanı, əmtəənin istehsal yeri, xidmət ni- 
şanları, bəzi ölkələrdə sertifikat nişanları və 
domen adları ilə yanaşı, Ə.n. əmtəəni fər- 
diləşdirən vasitədir. Əsasən, bazarda fərqli- 
liyi göstərmək, istehlakçılara əmtəənin 
keyfiyyəti və dəyərini eyniləşdirmək imka- 
mi vermək üçün sahibkarlıq fəaliyyətində 
istifadə olunur. 

İstehsalçını, yaxud satıcını göstərmək 
məqsədilə əmtəənin damğalanmasının (ni- 
şanlanması) tarixi Б.е.ә. mövcud olmuşdur. 
Ə.n.-nın qorunması qanunu 13 əsrin or- 
talarında Avropada meydana gəlmişdir. 
Beynəlxalq səviyyədə Ə.n. sənaye mülkiy- 
yətinin qorunması üzrə Paris Konvensiyası- 
na (1883) əsasən tənzimlənir, Ə.n.-na müs- 

təsna hüquq rəsmi şərtlər (məsul orqanda 
qeydiyyatdan keçmə) yerinə yetirildikdən 
sonra yaranır. Müddətsiz xarakter daşıyır 
və sahibinə qeydiyyat şərtləri çərçivəsində 

ondan istifadə, sərəncamçılıq hüququ verir, 
həmçinin mülki-hüquqi, inzibati və cinayət 
məsuliyyətinə cəlbetməyə əsaslanmaqla 
üçüncü şəxslərə Ə.n.-dan istifadəni qada- 
ğan edir. Hazırda Madrid sazişi (1891) və 
ona qoşma protokola (1989) əsaslanan 
milli, həmçinin beynəlxalq səviyyədə Ə.n.- 
nın tənzimlənmə sistemləri fəaliyyət gös- 
tərir. Ə.n.-nın qeydiyyatdan keçməsini və 

gələcəkdə istəyən hüquqi şəxs 
fərqli xüsusiyyətə (digər Ə.n.-larına bən- 
zəmədən) malik olmalı və istehlakçıları 

ləği göstərir. İstehsalçıların hazırlamağı 
və satmağa hazır olduqları məhsulların 
miqdarı və bazar qiymətləri arasındakı ası- 
hq təklif qrafiki və ya əyrisi adlanır, Qiy- 

mət yüksək olduqca əmtəə təklifi də artır 
(digər bərabər şərtlər zamanı), çünki is- 
tehsalçı öz gəlirini artırmağa çalışır. Lakin 
çox baha qiymət zamanı istehsalı artır- 
madan da kifayət qədər yüksək gəlir təmin 
etmək olur. Bu halda təklif azalır. Lakin 
əmtəə təklifinin genişlənməsi ilə qiymət də 
enir. 

“Elastik təklif" anlayışı bazar qiymətlə- 
rindəki dəyişikliklərə müvafiq olaraq müəy- 
yən əmtəənin miqdarının nisbi dəyişməsi 
vasitəsilə aşkara çıxır. Ə.t.-nin elastikliyi 
əmsali təklif olunan əmtəənin miqdarının 
qiymətlərin müəyyən faiz qalxdığı və ya 
endiyi təqdirdə necə dəyişəcəyini göstərir. 
Müvafiq əmsal əmcəələrin nəzərdə tutulan 
miqdarının nisbi dəyişməsinin qiymətlərin 
nisbi dəyişməsinə bölünməsi ilə hesablanır. 
ƏMTƏƏ TƏSƏRRÜFATI - bax Әлиәә 
istehsalı. 
ƏMTƏƏLƏRARASI SPRED (ing. inter- 
commodity spread) – müəyyən tədarük ayı 
üçün fyuçers müqaviləsinin həmin tədarük 
ayında oxşar əmtəənin fyuçers müqaviləsi- 
nin satılması ilə bir vaxtda alınması (məs., 
buğda üçün avqust müqaviləsinin alınması 
və taxıl üçün avqust müqaviləsinin satıl- 
ması), 
ƏMTƏƏLƏRƏ GÖMRÜK RÜSUMU - 
dövlət sərhədini keçən əmtəələr, qiymətli 
əşyalar və əmlakdan ödənilməli olan müva- 
fiq pul vəsaitinin dövlət tərəfindən toplan- 
ması, Rüsumun miqdarı müəyyən tariflərə 
uyğun əmtəədən asılı olaraq təyin edilir. 

Yığılma üsullarına görə gömrük rüsu- 
munun növləri fərqləndi 1) advalor 
rüsum (əmtəə qiymətindən faiz): 2) müəy- 
yən əmtəə vahidinə təsbit edilmiş tarif: 

Gömrük rüsumu idxal edilən əmtəələrin 
qiymətinin qalxmasına səbəb olur və bunun 
hesabına lazımi hallarda dövlət daxili ba- 
zarın müdafiəsini təmin edir, idxalın həc- 
mini və strukturunu tənzimləyir. Gömrük 
rüsumu dövlətin büdcəsinə daxil olan pul 
vəsaitlərinin sabit mənbəyidir. Muxtar 

mü-- idxal edilənmilların bütün və ya bazi 
növlərini gətirən ölkə vəya ölkələrə xüsusi 
münasib rehiminin təmin edilməsi üçün 
vacib olan, dövlət tərəfindən təyin edilən 
gömrük rüsumdur. Diferensial gömrük rü- 
sumu = eyni mallara bir neçə müxtəlif ta- 
rifləri daxil edən gömrük rüsumudur, onun 
tətbiqi İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənmə- 

rüsumunun tariflərindən aşağı olan, ölkə- 
lərarası xüsusi sazişlə təyin edilən gömrük 
rüsumunu nəzərdə tutur. 
ƏMTƏƏ-PUL MÜNASİBƏTLƏRİ – 
əmtəənin istehsalı və onun reallaşdırılması 

prosesində yaranan insanlararası münasi- 
bət, mübadilə növlərindən biri. Əmək böl- 
güsünün inkişafı və bazar təsərrüfatının 
yaranması nəticəsində birbaşa əmtəə müba- 
diləsi (bazarda istənilən digər əmtəə ilə mü- 

edilə bilən universal əmtəə) pul va- 
sitəsilə alqı-satqıya çevrilmişdir. Ә.-рл 

bazar iqtisadiyyatının ayrılmaz tərkib his- 
səsidir. 

Sənaye, elmi-texniki və informasiya 
inqilabları fonunda "pul münasibətləri" 
termini daha geniş yayılmışdır. Pul əmtəə 
və xidmət istehsalı ilə bərabər, cəmiyyət- 
də mövcud olan digər qeyri-iqtisadi sfe- 
ralarda insanlararası münasibətlərin ya- 
ranmasına səbəb olmuşdur. 21 əsrin əv- 
vəllərində pulaqədərki mübadilə formaları 
(barter) saxlanılmışdır. Unikal elmi-tex- 
niki nailiyyətlərin qiymətini müəyyən 
etmək çətin olduğundan, firmalar onları 

natural şəkildə mübadilə edirlər. Xidmət- 

lərin nağdsız formada mübadiləsi firmalar, 

həmçinin ayrı-ayrı insanlar arasında möv- 
cuddur. 
ƏMTƏƏŞÜNASLIQ (alm. varenkunde, 
ing. merchandising) – əmtəələrin istehlak 
xassələrini: onların təsnifatını və kodla 
işarələnməsini: standartlaşdırılmasını, əm- 
təələrin keyfiyyətini, ona nəzarəti, onun 
qiymətləndirilməsini şərtləndirən amilləri: 
əmtəə çeşidlərinin və onların strukturunun 

formalaşması qanunauyğunluqlarını: əm- 
təələrin daşınması, istehlakı və istifadəsi 

zamanı keyfiyyətinin saxlanması şəraitini 
öyrənən elmi fəm. Ə. 16 əsrdə xarici ticarət 
əlaqələrinin inkişafı ilə əlaqədar meydana 
gəlmişdir. İlk Ə. kafedrası (bitki və heyvan 
mənşəli dərman vasitələri Ә.-1) 1549 ildə 
İtaliyanın Paduya un-tində yaradılmış, 18 
əsrin sonundan müstəqil tədris fənni kimi 
orta və ali kommersiya məktəblərində ke- 
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ƏN BÖYÜK ORTAQ BÖLƏN 

çilməyə başlanmışdır. Tətbiqi iqtisadi fənn 
olan Ə, marketinq və s, ilə sıx qarşılıqlı 
əlaqədə inkişaf edir, yeni əmtəə qruplarının 
öyrənilməsi hesabına düim geriişləni 
ƏN BÖYÜK ORTAQ BÖLƏN - bir neçə 
tam ədədin hər birinin qalıqsız bölündüyü 
ədədlərdən ən böyüyü. Ə.b.o.b--i tapmaq 
üçün verilən ədədlər sadə vuruqlarına ayrı- 
ir, üstləri ən kiçik olan ortaq vuruqların ha- 
sili götürülür. Məs. 60=2::35 və 72:23:32 

ndan, 60 və 72 ədədlərinin Ə.b.o.b.-i 
223=1201г. (Ы ədədin Əlb.ob.-inin tapıl- 
masının ümumi qaydası hələ e.ə. 3-cü əs 
də Evklid tərəfindən göstərilən ardıcıl 
bölmə üsuludur (Evklid alqoritmi): bü üsu- 
1а əsasən iki ədədin Əlb.oıb--ini tapmaq 
üçün böyük ədəd kiçik ədədə bölünür. Sun- 
ra kiçik ədəd 1-ci bölmədən alının qalığa, 
birinci bölmədən alınan qalıq ikinci bölmə- 
dən alının qalığa və s, bölünir. Qalıq sıfir 
alınana фәдәг bölmə davam etdirilir. Alınan 
sonuncutsifirdan fərqli qalıq verilmiş ədəd- 
finƏ.bob-i sayılır. Kəsrlərin ixtisarında 
istifadə olunan Ə.b,o.b, surət və məxrəcin 

hər ikisinin bölündüyü ən böyük ədəddir, 
Əgər iki ədədin Əlb.o.b.-i vahidə bərabər- 
dirsə, onda bu ədədlər qarşılıqlı sadə ədəd- 
tər adlanır. İki a və b ədədlərinin 4 
Ә..о.ӧ.-1 ilə onların ən kiçik ortaq m 

bölünəni dmzab ifadəsi ilə əlaqəlidir. 

oldu 

Ә.Һ.о.б. anlayışı təkcə ədədlərə tətbiq 

edilmir, məs., iki və daha çox çoxhədlinin 

Әһ.,һ.- verilmiş çoxbədlilərdən hər biri- 
nin bölündüyü ən yüksək dərəcəli çoxhəd- 
lidir: onun tapılmasının ümumi qaydası 

Evklid alqoritmidir 
ƏN KİÇİK KVADRATLAR ÜSULU 
xətalar nəzəriyyəsində təsadüfi xətaları 
saxlayan ölçmələrin nəticələrinə əsasən 

| kəmiyyətlərin qabaqcadan qiy- 
mətləndirilməsi üçün müəyyən olunmuş 

ardan biri. Ək.kiü. həmçinin verilən 
siyanı digər (daha sadə) funksiyalarla 
bi təsvir etmək üçün istifadə olunur. 

ӘКК. K.Qauss (1794-95) və А.Гејапат 

(1805-06) tərəfindən təklif edilmişdir. Əv- 
vəllər bu üsuldan astronomik və geodezik 

icələrinin yenidən işlən- 

ciddi riyazi əsaslandırılması və tətbiq sər- 

hədlərinin qurulması A.A.Markov (1898) 
və A.N.Kolmoqorov (1946) tərəfindən ve- 
rilmişdir 

Ә.К.К.В.-пип mahiyyəti ondan ibarətdir 

ki, (Qaussa görə) u fiziki kəmiyyətinin də- 

qiq qiymətinin müşahidələrin nəticələrinə 
görə hesablanmış / təqribi qiyməti ilə əvəz 
dilməsindəki “itki” xətanın kvadratı, yəni 

(/-n)) ilə düz mütənasibdir. Bu şərtlərdə 
sistematik xətası olmayan elə X kəmiyyə- 
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tinin optimal qiyməti qəbul edilir ki, onun 
“itkisinin” orta qiyməti minimum olsun. 
Məhz bu tələb Ə.kik.ü.-nün əsasını təşkil 
edir. Ümumi halda bu üsul əsasında A”in 
optimal qiymətinin tapılması kifayət qədər 
çətin məsələdir. Ona görə praktikada bu 
məsələ məhdudlaşdırılır və A”əvəzinə mü- 
şahidələrin nəticəsindən asılı, sistematik 
xətası olmayan və bütün xətti funksiyalar 
sinfində orta “itki” qiyməti minimal olan 
xətti funksiya götürülür. 

Əgər müşahidələrin təsadüfi xətaları 
normal paylanmaya malikdirsə və qiymət- 
ləndirilən nı kəmiyyəti müşahidələrin nəti- 
cələrinin orta qiymətindən xətti asılıdırsa 
(bu hala Ә.К.Ҝ.б.-пип tətbiqi zamanı kifayət 

gəlinir), onda bu məsələ- 
nin həlli eyni zamanda ümumi məsələnin 
həlli olacaq. Bu halda u kəmiyyətinin Xop- 
timal qiyməti ју orta qiyməti ilə normal pay- 

lanmaya malikdir və uyğun olaraq A” tə- 
sadüfi kəmiyyətinin ehtimallarının paylan- 
ma sıxlığı 

= - 2-2) (ас̧, о)= : ә V 7202 

к=Х olduqda, и = nöqtəsində m 
çalır 

Tutaq ki, məchul u kəmiyyəti üçün r 
sayda asılı olmayan müşahidələr aparılmış- 
dir: Yi, /,, —- YA yəni 

а 

Yi” idi, Yetdi, .. М=и24,, 

burada di,di, .... 4, — təsadüfi xətalardır 
(klassik xətalar nəzəriyyəsindəki qəbul 
edilmiş tərifə əsasən təsadüfi xətalar riyazi 
gözləməsi sıfir olan asılı olmayan təsadüfi 

kəmiyyətlərdir, yəni Eö,”0: Е 
sistematik xətalar adlanır). Ə.k.k.ü.-na 

əsasən ui kəmiyyətinin qiyməti kimi elə Х. 
qəbul edilir ki, 

$(x) - Ур(( - x)” 
= 

kvadratlar cəmi ən kiçik olsun (üsulun 
adı buradandır). Burada р/= Х/о? və 
ol Dö,-E6) (0 əmsalını ixtiyari seçmək 
olar), p, kəmiyyəti çəki, o, isə i nömrəli ölç- 
mənin kvadratik yayınması adlandırılır. 
Xüsusi halda ölçmələr eynidəqiqlikli olar- 
sa, onda oy o, və bu halda 
pi"py”..p,"l fərz etmək olar, Əgər һәг 

bir У, m sayda eynidəqiqlikli ölçmələrin 
ədədi ortasıdırsa, onda fərz edilir ki, p/”n,.- 

Əgər Xkimi çəkinin orta qiymətini gö- 
türsək, onda 541) cəmi ən kiçik olacaq 

yarı: XeY-— pi, 

burada Р=Ер,. gi kəmiyyətinin 

tik xətası olmayan У. qiyməti P çəkisinə R. 
və DY--k/P dispersiyasına malikdir. x 
susi halda bütün ölçmələr eynidəqiqlikli 
olarsa, onda ölçmələrin nəticələrinin ədə- 
di ortası (1): 

Бә 
və DY“ о//п. Bəzi ümumi hallarda вӧҹәг- 
mək olar ki, əgər müşahidələrin sayı n ki- 
fayət qədər böyük olarsa, onda Y qiymə- 
tinin paylanması, u riyazi gözləməsi və 
dispersiyası Х/Р olan normal paylanmadan: 
az fərqlənir. Bu halda uY təqribi bərabər- 
liyinin mütləq xətası inteqralın qiymətinə 
yaxın olan ehtimalla (Vk/P-dən azdır: 

дһ ()=—=|езбРаи, 
2 211 . 0) 

İməs., /(1,96) = 0,950: /(2,58) = (,990, 
1(3,00) = 0,997). 

Әрәгр, ölçmələrinin çəkisi verilərsə, k 
vuruğu isə müşahidələrə qədər məchul qa- 
larsa, onda bu vuruq və Y qiymətinin dis- 
persiyası 

ke $(Y)(n-1) və 

ҺӰ=Ј/Р=:2= (Ӱ/(и-1)Р) 

(hər iki qiymətləndirmədə sistematik xəta 

yoxdur) düsturları ilə təqribi qiymətlən- 
dirilə bilər, 

ö, xətaları normal paylanmaya tabe olan 

praktik əhəmiyyətli halda qız təqribi bə- 
rabərliyinin mütləq xətasının s-dən az 
olması ehtimalının qiymətini dəqiq tapmaq 
olar (f ixtiyari müsbət əd: İ 
t-dən asılı funksiya kimi (n-1) sərbəstlik 

dərəcəsinə malik Styudent paylan- 

ma funksiyası adlandırılır və aşağıdakı 
düsturla hesablanır: 

1: 
1,4()=С̧,. İR = ) ә İz 

burada C, / sabiti elə seçilib ki, /, | (о2)=1 
şərti ödənsin. "ı-in böyük qiymətlərində 
(2) düsturunu (1) düsturu ilə əvəz etmək 

olar. Lakin n-in kiçik qiymətlərində (1) 
düstu-runun tətbiqi ciddi xətalara (kobud: 
səhvlərə) gətirərdi. Məs., (1) düsturuna 

əsasən /= 0,99 qiymətinə /=2,58 uyğun 
gəlir: Kiçik n-lərdə /, (4) = 0,99: tən- 
liklərinin həlli kimi təyin olunan /-nin 
uyğun həqiqi qiymətləri cədvəldə veril- 
mişdir: 

фә, (2) 

— — £——.... ә 
ƏN KİÇİK ORTAQ BÖLÜNƏN - bir 
neçə tam ədədin hər birinə qalıqsız bölünən 
ədədlərdən ən kiçiyi. Məs., 2 уә 3 ədədləri- 
nin Ə.k/olb.-i 6-0иг, 6, 8, 9, 15 və 20 ədəd. 
lərinin Ə.k.o.b.-i 360-dır. Ә.Ҝ.о.Ы.-бәп adi 
kəsrlərin toplanmasında və çıxılmasında: 
istifadə edilir. İki və daha çox kəsrin ən 
kiçik ortaq məxrəci onların məxrəclərinin 
Əkob-idir. Ə.k.ob--i tapmaq üçün veri- 
lən ədədləri sadə vuruqlara ayırıb, üstləri 
ən böyük olan müxtəlif vuruqların hasilini 
götürmək lazımdır. Məs., 6-23, 8=2:2:2, 
9=3:3,15=3:5 уә20=2-2:5, ona görə də 

6, 8, 9, 15 və 20 ədədlərinin Ә..о.Ы.-1 
2:2-2:3:3:5=360 ојаг. Ə.k.o,b. anlayışı: 
təkcə ədədlərə tətbiq edilmir, məs., iki və 
daha çox çoxhədlinin Ə.k.o)b.-i verilmiş 
çoxhədlilərin hər birinə bölünən ən kiçik 
dərəcəli çoxhədlidir. 
ƏN KİÇİK TƏSİR PRİNSİPİ - 
kanın variasiya prinsiplərindən bi 
min hərəkətlərindən təsiri minimum olanı 
həqiqidir. Bu prinsip iki formada ifadə 
edilir: Hamilton-Ostroqradski forması — 
sistem eyni zaman müddətində bir vəziy- 
yətdən digərinə keçərkən onun bütün müm- 
kün kinematik hərəkətlərindən Hamiltona 
görə S təsirinin ən kiçik olanı həqiqidir. Ri- 
yazi şəkildə ös”“0 kimi yazılır (6 — nata- 
mam variasiya simvoludur). 

Mopertyui-Laqrani forması — tam ener- 
yinin qiyməti saxlanılmaqla, sistem bir 
vəziyyətdən digərinə keçərkən onun hərə- 
kətlərindən Lanqrania görə v: təsirinin ən 
kiçik olanı həqiqidir. Riyazi şəkildə Avv”0: 
kimi yazılır (A — tam variasiya simvolu- 

dur), Bu prinsiplər kəsilməz mühit mexani- 
kası, elektrodinamika, kvant mexanikası və 
digər sahələrdə tətbiq olunur. 
ƏN YENİ ULDUZLAR - bax yerni ul- 
duzlar, 
ƏNAM, inam - 13-15 əsrlərdə Dehli 
sultanlığında və digər Şərq ölkələrində tor- 
paq mülkiyyəti formalarından biri. Sahibi 
dövlət hesab olunan Ə. hər hansı xidmət 
müqabilində bağışlanan torpaq mülkiyyəti 
idi. Mülklə yanaşı geniş yayılmışdı. Sonra- 
lar irsi keçən torpaq mülkiyyətinə çevril- 
mişdir. 
ƏNBAQ - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Əhər şəhristanının Mərkəzi 
bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Əhər ş.-n- 
dən 13 kn ş--də yerləşir. 
ƏNBƏR - kaşalotun həzm yolunda əmələ 

gələn mumabənzər üzvi maddə, Ə. kaşa- 
fotun yoğun bağırsağından çıxarılır, bəzən 
isə dəniz və okcanlarda suda üzən və dal- 
ğalarla sahilə atılmış halda da rast gəlinir. 
Spesifik ətri var, Amobren trifersen spir- 
tinin oksidləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Ə, parçaları dəyirmi formada, kütləsi bir 

900-920 ет), ərimə temp-ru 60”C-dir. 
Spirt, efir və yağda yaxşı həll olur. Təmiz- 
lənib qurudulduqdan sonra Ә.-һп rəngi qa- 
ra, qəhvəyi, boz, qızılı və ağ rəngədək (son 
2-si daha qiymətlidir) dəyişir. Ətriyyat sə- 
naycsində (ətrin qoxusunun zərif və: qalıcı 

olması üçün) və tibdə istifadə edilir. Tütün 
və likörün tərkibinə də qatılır. 
ƏNBƏRAN - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Nəmin bölgə- 
sinin Ətraf kəndistanında, Ərdəbil ş.-ndən 
30 kn şm--da yerləşir. 
ƏNBƏRBU - qədim yerli çəltik sortu. Ko- 

İl uzunsov, artımlıdır. Dü- 
ir, adı da buradandır. Orta 

yetişən sortdur. Dad keyfiyyəti yaxşıdır, 
məhsuldarlığı hər ha-dan 35-40 s olmuş- 
dür, Ağ Ə,, payız Ə--su, qırmızı Ə. sortları 
məlumdur. Keyfiyyət göstəricilərinə görə 
başqa sortlardan fərqlənirdi. Vaxtilə Lənkə- 
ran zonasında əkilmişdir. 
ƏNBƏRÇƏ CAMESİ VƏ PİRİ — Qax 
r-nunun Əmbərçay (əvvəllər Ənbərçə) k. 
yaxınlığında, meşənin içərisindəki köhnə 
qəbiristanda məzar-ziyarətgah. Məzar üzə- 
rində çaylaq daşından hünd. 72 sın, eni 40 
sm olan başdaşı qoyulmuş, üstündəki ərəb- 
cə süls elementli nəsx xəttilə kitabədə 
məzarın 1715 ildə vəfat etmiş “böyük və 

məşhur alim” Seyid Məhəmmədə məxsus- 
luğu göstərilmişdir. Seyid Məhəmmədin 
oğlu, nəvələri və nəticələrinin Əmbərçay 
çamesinin yanında yerləşən məzarları üzə- 
rindəki yazılardan məlum olur ki, onlar 300 
ilərzində həmin camenin nəzdindəki məd- 
rəsədə müdərrislik fəaliyyətilə məşğul ol- 
muşlar. 

Əd: Məşədixanım Nemət. Azərbiycan- 
da pirlər. B., 1992. 
ƏNBƏRLİ - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Əhər şəhristanının Mərkəzi 

bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Əhər ş.-n- 

dən 18 Хен с.-5.-дә yerləşir, 

ƏNCİR, əncir ağac (Ficus) - tutkimi- 
lər fəsiləsinin fikus cinsindən subtropik bit- 
ki. Vətəni Kiçik Asiyadır. Yabanı halda 
Aralıq dənizi ölkələri, Kiçik Asiya, Hindis- 
tanın şm--q.-i, Krım və Cənubi Qafqazda 
rast gəlinir. Dağınıq çətirli, hünd. 4-8 m 
(bəzən 12 m-ədək) olan yarpağınıtökən 
ağac və koldur. Kök sistemi güclüdür. Yar- 
paqları növbəli düzülür, tünd-yaşıl, uzun- 
saplaqlı, barmaqvarı-bölümlü, alt hissəsi 
tüklüdür. Xırda çiçəkləri bir və ya ikievli 
olub, bir-birinə bitişik kürə və ya armudşə- 
killi çiçək qrupunda (sikonilərin) ətli mey- 
vəyanlığının içərisində yerləşir. Çiçək 
qrupu 1000-dən çox çiçəkdən ibarətdir. Bu: 

çiçək qrupları kiçik və həmişə bərk олаг: 
içərisində tozcuq və xüsusi tozlayıcı olan 
pərdəqanadlı cücü - arı-blastofaq (Blasto- 
phaqa psenes) inkişaf edir. Çiçəklər bu bö- 
təklər vasitəsilə tozlanır. Meyvələri kiçik 
findiqcadır. Azərb.-da yabanı halda bitir və 
meyvə bitkisi kimi becərilir. 600-ədək növ- 
müxtəlifliyi vardır. Azərb.-da 2 növü mə- 
lumdur: adi Ə. (F.Carica) və Hirkan Ə.-i 
(F.Hurcana). Bəzən Hirkan Ə--i adi Ə.-in 
sinonimi hesab edilir. Adi Ə. aprelin so- 
nunda və mayda çiçəkləyir: ildə 2 dəfə 
(yayın əvvəli və payız) meyvə verir, Əsa- 
sən Abşeron, Qobustan və aran zonalarında 
becərilir. Hirkan Ə.-/ isə may ayında qapalı 
çiçəkləyir, sentyabrda yetişir. Yay meyvə- 
ləri armudvarı, payız meyvələri kürə for- 
masında açıq-çəhrayı rəngdə olur. Üçüncü 
dövrün relikt bitkilərindəndir. 

Azərb.-da sarı Ə, Abşeron sarı Ә.-1, 
Şirvan sarı Ə.-i, Мајах Ә,, armudu Ə, (şə- 
kərƏ,), Gəncə sari Ə.-i, Вигоуһигпи (çap- 
1a), bənövşəyi Ə. və s. sortlar becərilir. 
Abşeron sarı Ə.--i. çox şirin və şirəlidir. Tə- 
zə və qurudulmuş halda yeyilir, doşab, mü- 
rəbbə, cem və s. hazırlanır. 

Ə.ağacı 100-200 il yaşayır, 2-3 illiyin- 
də meyvə verir. Meyvələrin kütləsi 20-60 

q-adəkdir. 50-80 ilə qədər çox məhsuldar 
olur. Hər ağacdan 30-150 iq və daha çox 
məhsul yığılır. Təzə meyvələrində 18 
2399, qurudulmuşunda 50-6596-ədək şə- 

kər, 0,5–4,296 pektin, 3, 196 sellüloz, 

"ərədək turşu var, C, Bi, B) vitaminləri, 
karotin, kalsium, dəmir və fosforla zən- 

gindir. Yarpağından alınan şirə müxtəlif 
xəstəliklərin müalicəsində, südvarı şirəsi 

(lateks) kosmetologiyada, hamaş meyvəsi, 

yarpaqları və kökü tibdə istifadə olunur. 
Dağ şəraitində torpaqqoruyucu və sahil- 

bərkidici əhəmiyyəti var, Əsas ixracatçılar 



ƏNCİR AĞACI 

Türkiyə, İtaliya, Yunanıstan və İspaniyadır. 
Birillik qələm və Kök pöhrələri ilə ço- 

xaldılır, Ə. çox qədim zamanlardan becəri- 
fir. Əsasən ikievli, çarpaztozlanan bitki 
kimi əkilir: tozlanmadan meyvə verən sort- 
ları da var, Hirkan Ə.-i Azərb.-ın "Qırmızı 

kitab”ına daxil edilmişdir. Hirkan Milli 

parkında mühafizə olunur. 
ƏNCİR AĞACI - bux örccir, 

ƏNCİR QABIQYEYƏNİ (Hypoborus 
ficus) — qabıqyeyən böcəklər fəsiləsindən 
cücü növü. Uz. 1 vm, rəngi tünd-şabalıdı- 
dir, üzəri bozumtul tüklərlə örtülüdür. Cə- 

nubi Avropa, Şimali Afrika, Aralıq dənizi 
ölkələrində, Qafqaz və Orta Asiyada ya- 
yılmışdır. Azərb.-ın quru subtropik r-nla- 
rında çoxdur. Zəifləmiş, qurumaqda olan 

larda yuva salır. Ə.q. əncir, tut və 
üzün r verən ən təhlükəli cücü nö- 

vüdür. İldə 2-3 nəsil verir. Qışı sürfə və 

yetkin mərhələdə ağac qabığı altında 
keçirir. Mübarizə tədbirləri aqrotexniki 
üsullarla aparılır. 

ƏNCİR ODLUCASI (Simaetis nemorana) 
Guphipterygidac fəsiləsindən kəpənək 

ışabalıdı, ar- Uz. 10,5 mm-dir. Ön qa 
xa qanadları bozumtul-sarıdir, Bir dişi kə: 
pənək əncir yarpağı üzərinə tək-tək 70-120 
kürəşəkilli yumurta qoyur. Тато sarimtıl- 

və tüklüdür. Tırtıl yar- yaşıldır, üzəri ziyilİ 
paq damırları arasındakı hissəni zədələyir, 
meyvələr tökülür, Tırtılın inkişafı 18-25 
gün çəkir. Ə.o. Cənubi Qafqaz, Dağ, Resp: 
Krasnodar diyarı, Krım və Orta Asiyada 
yayılmışdır. Xəstəlikləri qonur ləkəlili 
yarpaq bakteriozudur. Mübarizə tədbirləri 
mexaniki və kimyəvi üsulla aparılır 
ƏNCİRFƏRƏC, zəncirfərəc, zin- 

azərb--ların milli şirniyyat 
ü. Əsasən Bakı zonasında 

Ətçəkən maşından keçirilmiş və 

ilfərəc 
niş yayıl 

qazanda bişiril 
və un əlavə edilməklə hazırlanır, 

təzə əncirin üzərinə üzüm 
doşah 

Sonda alınmış kütləyə döyülmüş ədviyyat 
qarışığı razyana, qara və ətirli istiot, zən- 

əfil, darçın, mixək) əlavə edilir. Hazır 
il nazik təbəqə halında yağ çəkilmiş 

ayılıb qunudulur və paxlava şəklin- 
də doğranılır. 
ƏNCİRLİ - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd, Mərkəzi şəhristanının Gərmi bölgə- 

sinin Xonızlu kəndi 

tiyada 

тилда, Gərmi qəs.-n- 
dən 40 İr (1-дә yerləşir 
ƏNCÜMƏN - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Mahnişan böl- 
gəsinin Uryad kəndistanında, Mahnişan 
qəs.-ndən 30) kın şm.-da yerləşir. 
ƏNCÜMƏN (far, Gözəl — cəmiyyət, məc- 
lis, yığıncaq) - İranda şəhər və əyalətlərdə 
yerli özünüidarə orqanı. Ə. inqilabi-demok- 
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ratik təşkilat idi. İlk Ə, Təbrizdə İran inqila- 
bı (1905-11) gedişində 1906 ildə meydana 
gəlmişdi. Demokratik Ə.-lər 1918-21 illər- 
də də yaranmışdı. Cənubi Azərb.-da milli 
azadlıq və demokratik hərəkatın qələbəsin- 
dən (1945, dekabr) sonra 4zərbaycan Milli 
Məclisi əyalət, vilayət və şəhərlərdə Ə.-ərin 

radılması haqqında da qanun vemişdi, 
oərbaycan Milli Hökuməti ilə İran höku- 

məti arasında 1946 il iyunun 13-də bağla- 
nan müqaviləyə görə Azərb. Milli Məclisi 
Azərb. Əyalət Əncüməninə çevrildi. 
“ƏNCÜMƏNİ-ŞÜƏRA” (far, slyaz 
gəsil – şairlər məclisi) — ədəbi məclis. 

ildə Ordubad ş.-ndə “Naib” təxəllüsü 
ilə şeirlər yazan Şeyxəli xan Kəngərli tərə- 
findən təşkil olunmuşdur. Uzun müddət 
(1860-70) məclisə H.Fəqir (М.5.Ол/иһа- 
dinin atası), sonralar isə M.T.Sidqi (1903 
ilədək) rəhbərlik etmişdir. M.T.Sidqinin sə- 
yi ilə məclis Naxçıvanda da fəaliyyət gös- 
tərmişdir. Qüdsi Vənəndi, Molla Hüseyn 
Bikəs, Möhtərəm Ordubadi, Molla Mə- 

həmməd Ordubadi, Kəblə Əliqulu, Əhməd 
ağa Şəmi, Usta Zeynalabdin Nəqqaş, Məm- 
mədqulu Salik, Məşədi Həsən Dəbba) 

Rəsul Əttar, Canı Ordubadi, Nədim Мах 

vani, Mirzə Mehdi Naxçıvani və b, “Ə.-ş”.- 
nin fəal üzvləri idilər. Məclis üzvləri bədii 
yaradıcılıqda həyatla, tarixi inkişafla ayaq- 

bilməsələr də, klassik irsi yaşatmaq və 
maq sahəsində müəyyən iş görürdülər. 

Məclisin yığıncaqları M.T.Sidqinin Ordu- 
badda açdığı “Əxtər” məktəbində, sonralar 
isə Naxçıvanda dərs dediyi “Məktəbi-tərbi- 

yə"də keçirilmişdir. Burada məclis üzvlə- 
rinin şeirləri müzakirə olunur, Firdovsi, 
Xəyyam, Nizami, Xaqani, Sədi, Hafiz, Nə- 
vai, Füzuli və b. klassik şairlərin əsərləri 
oxunur, onların şeirlərindən seçilmiş nümu- 
nələrə nəzirələr yazılır, şeir müsabiqələri 
keçirilirdi. 

Əd: QasimzadəF. Х1Х əsr Azərbaycan ədə- 

biyyatı tarixi, В..1974, Qarayev N. Poetik məxlis- 
lər, B..1987 
ƏNDAB - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Əhər şəhristanının Mərkəzi 
bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Əhər ş.-n- 
dən 20 Јоп e.-ş.-də yerləşir. 
ƏNDƏBİL - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Xalxal şəhristanının Mərkəzi bölgəsi- 
nin Xanəndəbil kəndistanında, Xalxal ş.-n- 
dən 2 Хт şm--da yerləşir. 
ƏNDƏBİL - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Mərənd şəhristanınin Mərkə- 
zi bölgəsinin Rudqat kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 21 Хән c.-ş.-də yerləşir. 
ƏNDƏLİB Nurməhəmməd Qərib (təqr. 
1712-80) - türkmən şairi, Əsərlərində bə- 
şəri və mütərəqqi ideyalara dayanan folklor 

ənənə və mötivlərinə daha çox meyil etmiş, 
dastan yanrına üstünlük vermişdir. Ənənəvi: 
“Leyli və Məcnun” mövzusuna müraçiət 
edən şair sələflərindən fərqli olaraq, pocma: 
yox, nəsrlə nəzmin növbələşdiyi dastan: 
yaratmışdır. “Yusif və Züleyxa" dastanı, 

"Oğuznamə" poeması var, Azərb, şairi 
İ.Nəsimiyə poema həsr etmişdir. “Çigir" 
əsəfində türkmən kəndlilərinin həyatı təsvir 
olunur. Mövzu cəhətdən klassik Şərq ədə. 
biyyatına, јапг cəhətdən folklora meyillilik 
Ə. yaradıcılığına qida verən iki başlıca 
mənbə olmuşdur. 

Əsərləri: Стихи в kit: Tlovnu Турҝменин. 
Л.1971: Ледли и Меджнун. Отрывки axi: Позлнм 
мародов СССР У–ХУИ sexon. М. 1972. 
ƏNDƏLİB QARACADAĞİ (?, Cənubi 
Azərb., Qaradağ mahalı, Əhər qəs. = 7, İrə- 
van) - Azərb. şairi. 18 əsrin 2-ci yarısı — 19 
əsrin 1-ci yansında yaşadığı ehtimal olu- 
nur. Gənc yaşlarında İrəvana gələrək Sər- 
dar divanxanasında mirzəlik etmiş, İrəvan 
xanlığı Rusiyaya birləşdirildikdən sonra 
(1827) mayor Şubinin yanında katib iş- 
ləmişdir. Həm klassik poeziya (qəzəl, qə- 
sidə, rübai və s.), həm də şifahi xalq ədə- 
biyyatı (qoşma, gəraylı, müxəmməs, hey- 
dəri və 5.) üslubunda yazmışdır. M.Fir: 
linin “Leyli və Məcnun” poemasının təsiri 
ilə eyni üslub və vəzndə (həzəc) yazılmış 
“Qisseyi-Leyli və Məcnun” əsəri var. Poe- 
maavtobioqrafik səciyyə daşıyır. “İrəvanın 
alması dastanı” mənzuməsi xanlığın rus 
qoşunları tərəfindən zəbt olunmasından 

bəhs edir. Ə.Q.-nin qoşma, gəraylı və hey- 
dəriləri sadə, aydın dildə yazılmışdır, təsvir 
və ifadə vasitələri təbiiliyi və orifinallı 
seçilir. Azərb. şifahi xalq ədəbiyyatı nümu- 
nələrini toplamışdır. 

Əsərləri: Şeirlər. “Cənubi Azərbaycan ədəbiy- 
yatı antologiyası”nda, 1, B., 1981: Şeirlər, B., 2002. 

Əd: Qasımzadə Е.Х1Хәнг Azərbaycan әфә- 
biyyatı tarixi, В. 1974. 
ƏNDƏLİS (isp. Andalucia) — İspaniyanın 
ç.-unda tarixi vil. və inzibati ərazi vahidi. 
Sah. 87590 /ән2, Əh. 8,4 тајп, (2017), Əra- 

zisinə $ əyalət (Almeriya, Qranada, Kadis, 
Kordova, Malaqa, Sevilya, Uelva, Хаеп) 
daxildir. Əsas şəhəri Sevilyadır. Ərazisinin 

çox hissəsini Qvadalkvivir çayı hövzəsin- 
dəki Əndəlis ovalığı tutur. Şm.-dan Syerra- 
Morena, с. və ş.-dən Əndəlis 4-п ilə əha- 
tələnir. 

Tarix, Ə. ərazisində qədim zamanlar- 
dan müxtəlif etnoslar məskunlaşmışdır. 

Elə. 8 əsrdə yerli əhalinin finikiyalılar, kelt- 
lər və b, tayfalarla qarşılıqlı münasibətləri 
nəticəsində burada 7üzress dövləti forma-: 
aşmışdı. Е.ә. 7 əsrdən Tartessə nəzarət е(- 
miş punlar (karfagenlilər), hətta onun sü- 

qutundan (е.ә. 6 əsrin sonu) sonra da Pire- 
ney y-a-nin с. ərazilərini təsir altında saxla- 

ilar. Е.ә. 206-205 illərdə ərazisi roma- 
Маг tərəfindən işğal olunan Ə. с.ә. 197 il- 
də Yaxın İspaniya (14 ildən Betika) əyalə- 
tinin tərkibinə daxil edilmişdir. 409 ildə 
buraya vandallar köçüb məskunlaşmışlar, 
429 ildə onların Afrikaya gedişindən sonra 
Şvev krallığının, 554 ildən Bizansın haki- 
miyyəti altına keçmiş, 7 əsrin sonunda vest- 

tərəfindən zəbt olunmuşdu. 711 ildə 
Vestqot krallığı ərəblər tərəfindən darma- 
dağın edilmiş və bu torpaqları Əndəlis (ər, 
ОЛ (Ла, Vandalitia - "vandallar ölkəsi” 
sözündən) adlandırmışlar. Ə.-in indiki adı 
(isp. Andalucia) buradan götürülmüşdür. 

Ə.-də mövcud olduqları dövrü (711- 
1492) ərəblər tarixlərinin qızıl əsri hesab 
edirlər. 10 əsrdə ərəblər y-a-nın şm.-ındakı 
kiçik xristian dövlətlərini vaxtaşırı özlərinə 

tabe edərək Fransa və İtaliya üçün təhlükə 
yaradırdılar. İstər sülh, istərsə də hərb yolu 
ilə tutulmuş Ə.-in əsas hissəsi Xilafətin 

əyalətinə çevrildi. Ərəblər təkid etməsələr 
də, əhali tədricən ərəb dilini və mədəniyyə- 
tini, həmçinin islamı mənimsəyirdi. Ərəb- 

lər xristianları və yəhudiləri “əhli-Kitab" 
hesab edirdilər və onlardan yalnız əlavə 
vergi (cizyə) tuturdular. Ərəblərin din azad- 
фили qəbul etməsi "Kitab əhli”nin Ә.Ап iq- 
tisadi və mədəni həyatında fəal iştirakına 
şərait yaradırdı. Xristianlar öz dinini saxla- 
yaraq ərəbcə danışır, geyinir və “müstərəb” 
(ər. “ərəbləşmiş”) olurdular. Eyni zamanda 

onların dilini (romanse) ərəblərin çoxu, 

xüsusilə hakimlər və din xadimləri bilirdi- 
lər, Müstərəblər azad şəkildə şm.-da yaşa- 

yan dindaşları ilə əlaqə saxlayırdılar, lakin 
10-11 əsrlərdə islam dininin qəbulu və ya 
şm.-a köçmə nəticəsində Ə. əhalisinin tər- 

kibində onların xüsusi çəkisi aşağı düşdü 
(6096-dən 2096-дәк). Ə. yəhudilərinin də 
əksəriyyəti islamı qəbul etmiş və məişətdə 
ərəb dilini işlədirdilər. 

Ərəb Ə--inin tarixi bir neçə dövrə bölü- 
nür: vahid Xilafətin (711-756), Kordova 
əmirliyinin (756-929), Kordova xilafətinin 
(929-1031) tərkibində olması dövrləri, 
1031-91 illərdə “mülük ət-təvaif” (“tayfa 

Əndəlis. Qvadalkvivir çayı üzərində Roma körpüsü. Kordova ş, 

məlikləri”) dövrü, Mürabitlər və Müvəh- 

hidlər bərbər sülalələrinin (11 əsrin sonu - 
13 əsrin əvvəllərinədək) və Qranada əmir- 

lərinin (13 əsrin 30-cu illəri – 1492) hökm- 

ranlığı dövrləri. Kordovada əmirlik və 
xilafət dövrü Ə.-in siyasi və iqtisadi cəhət- 
dən çiçəklənməsi dövrü idi. Bu dövrdə Ə. 
şm--dakı xristianlar və bir hissəsi Ə.-ə tabe 
edilmiş Məğribdəki rəqibləri ilə müba- 
rizədə ən çox uğurlar qazanmışdı. "Mülük 
ət-təvaif” dövründə mədəniyyətin və in- 
cəsənətin xüsusi yüksəlişi baş vermişdi. 
Bərbər hökmdarlarının dövründə Ə. ола. 

qatılmış Məğrib üçün mədəniyyət mərkəzi- 
nə çevrildi, Avropa xalqlarına Ə. irsinin 
ötürülməsində əhəmiyyətli rol oynamış 

Qranada əmirliyi isə ərəblərin Pireney y-a- 
nda son istehkamı idi. 

Ərəb-müsəlman mədəniyyətinin bir his- 
səsi olan Ə, mədəniyyəti eyni zamanda 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik idi, 11 
15 əsrlərdə ərəb Şərqinin uzunmüddətli 
siyasi və mənəvi tənəzzülü dövründə müs- 
təsna rol oynamışdı. Ə.-də müxtəlif mə- 
dəniyyətlərin, dini cərəyanların, etnosların 
(ərəblər, bərbərlər, yəhudilər, “franklar”, 
slavyanlar, yerli iberlər, vestqotlar və b.) 
qarşılıqlı təsiri elmin və incəsənətin yüksək 
inkişaf nümunələrini göstərmiş sinkretik 
sivilizasiyanın yaranmasına gətirib çıxardı. 
Ə. mədəniyyətinin Məğrib və Cənubi Av- 
ropa üçün əhəmiyyəti Bizansın Şərqi Av- 
ropa üçün rolu qədər böyükdür. Bütün 
Qərbi, qismən də Şərqi Araliqdəniziyanı Ə 
dilinin, ədəbiyyatının, folklorunun, mu- 
siqisinin, memarlığının, incəsənətinin, sə- 
nətkarlığının, mətbəxinin, məişətinin və 
adətlərinin təsirinə məruz qalmışdı. Ərəb: 

müsəlmun dünyasında və onun hüdudların- 

dan kənarda ərəb Ə, şairlərindən İbn Hani, 

Əndəlis, Viktoriya çimərliyi. Kadis s 
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ƏNDƏLİS 

Əbd Rəbbih, İbn Şüheyd, İbn Zeydun, 
ühr, İbn Quzman, mütəfəkkirlərdən 

Rüşd, İbn Tüfeyl, yazıçı və filosoflar 
İ Həzm, İbn əl-Ərəbi, Musa ibn 
İ oğrafiyaçı və səyyahlardan əl. 

Bəkri, İbn Cübeyr, tarixçilərdən Ruzi, İbn 
Həyyan, İbn əl-Xətib, botaniklərdən İbn 
Baytar, astronomlardan əz-Z. 

ilərdən əl-Qəf məşhur 

manı 1492 ildə Ə, tama 

ndən alınmış və İspaniya 
1 si olmuşdu 

isindan Ә.-дә respi 

k 931-36) Ə.-in 
runda mübarizə apa: 

) nvarından İspaniyanın 

Dil və ədəbiyyat. 9 əsrin orta 

da ortaq 
mişdir. Ərəb 

ə paralel olaraq, bu dillə 

3 xımdan əvvəlcə Şərqdəki 

götürülmüş, Sibəveyhinin 
) İbn Qüteybənin "Ədəb əl-ka: 

1 lin “Əl-Kamil” əsərləri şərh, 
miş, hətta onlardan geri 

yazılmışdır. Əbu 

yyə, Əbu Bəkr əz. 
ış nümayəndə: 

dövrlərdə 
ar davam etmiş. 

Onlardan Məhər məd ibn Malik ərəb 
lili qrammatik 4 mmalik zm şəklində və sadə 

Əlfiyyə” (Minlik) ir dillə min beytlik 
ərində qələmə almışdır. “Əmir. ümi- 

eeydanı. Sevilya 

ni" adlandırılan Əbu Həyyan isə ərəb dilin- 
dən başqa türk, fars və həbəş dilləri ilə bağ 
ht tədqiqat da aparmışdır 

Ə. ədəbiyyatında nəsr əsərlərini iki qru- 
pa ayırmaq mümkündir. Birincisi, hökm- 
darların başqa hökmdarlara, vil. başçılarına 

hökmdarlara göndərdikləri risa 
i bədii tərzdə 

və on 
lələrdən, müharibələrlə 
təsvirlərdən ibarət idi. Bu baxımdan 111 

Əbdürrəhmanın xəlifəliyini elan etməsi 
münasibətilə vil. başçılarına və Şimali Af 

göndərdiyi risa- rikadakı bəzi xanədanları 
lələr məşhurdur. İkincisi isə müəllif əsərləri 

Əl-İqdül-fərid 
Əbu Əli əl-Qalinin “Əl-Əmali”, İbnül-Cə- 
surun “Əz-Zeylül-Müzəyyəl”, Əbu Bəkr 

İbn Əbu:l- 

idi: İbn Əbdürəbbihin 

ət-Turtuşinin “Sirac əl-müluk 

alın “Sirac əl-ədəby 

Ə. poeziyası üç qol üzrə inkişaf etmiş- 
dir. Bu istiqamətlərdən birincisi klassik şeir 
nümayəndələrinin yaratdığı əsərlərdir. Şər 
qə olan həsrət, sevgi kimi psixolofi hisslər, 
təbiət təsvirləri, eləcə də ölkədə baş verən 
daxili çəkişmələr, müharibə mövzusu bu 

şeirlərdə geniş yer tuturdu. Əmir 1 Əbdür- 
rəhman, Səid ibn Cudi: Abbas ibn Fimas 
əmirlik dövrünün qabaqcıl şairlərindən ol- 
muşlar, 10 əsrdə klassik şeirdə vəzn dəyi- 
şikliyi nəzərə çarpmasa da, məna və üslub 
yeniləşməsi baş vermiş, qadın, içki vəs. ki- 
mi qeyri-əxlaqi qəbul edilən mövzular əvə- 
zinə, elmi məsələlər, xəlifəlik dövrünün 
sonlarında isə Ə.-in maddi və mənəvi gö- 
zəlliklərinin tərənnümü daha qabarıq möv- 
qeyə çıxmışdır. İbn Dərrac, İbn Şüheyd və 
b. bu dövrün şairlərindəndir. Sonrakı dövr- 
də isə klassik şeir həcv, mədh, zöhd, səbir, 
kədər, təbiət, içki, qadın kimi mövzularla 
zənginləşməyə başlamış, şairlik vəzirliyə 

bərabər tutulmuşdur. Bu dövrün ən məşhur 

şairləri Əbu İshak əl-İlbiri, /bn Zeydun, İbn 
Əmmar əl-Mehri, İbn əl-Ləbbanə, İbn Ab- 
dun olmuşdur. Poeziyanın digər növü olan 
müvəşşahlar ilk dəfə Ə.-də yaranmış, asas 
nümayəndələri Müqəddəm ibn Müəfn, İbn 
Əbdürəbbih, İbn Baki, Məhəmməd ibn 
Əbul-Fəzl, Lisanüddin İbn əl-Xatib və Ы, 
olmuşdur. Onların mövzuları qəsidələrlə 
eyniyyət təşkil etsə də, simli musiqi alət- 
lərinin müşayiəti ilə oxunmuş bu poetik 
öməklərdə sevgi mövzusuna daha geniş yer 
verilmişdir. 

Təsərrüfat, Vil.-in iqtisadiyyatında sə- 

naye (çalışanların təqr. 290 min nəfəri) mü- 
hüm yer tutur və regional ÜDM-in 9.1596-1 

onun payına düşür. İspaniya iqtisadiyyatı- 
nın 1694-ini yeyinti sənayesi: istehsalı, 
1096-ini yüklərin daşınması sənayesi təşkil 

edir ("Cruzcampo” (Heiniken Group), 
“Santana Motors”, “Puleva” və s, şirkətlər 
bu sahələrin təmsilçiləridir). Vil.-də a 
siyanın inkişafı sahəsində məşğulluq təqr, 
2194-dir. Mədənçıxarma sferasında (milli 
hasilatın təqr. 2099-i) pirit (dəmir kol- 

çedanı), mis filizləri, qiymətli metallar 
(Rio-Tinto və Tarsus), polimetal filizlər 
(Linares, La-Karolina, Penya Rola), dəmir 
filizi (Almeriya), dəmir (Qranada), kömür 
(Balmes), əhəngdaşı və s. hasil olunur, 
Əlvan metallurgiya, metal emalı, maşın- 
qayırma, həmçinin gəmiqayırma, kimya, 
neft emalı və tekstil sənayesi inkişaf et- 
mişdir. Sevilya, Kordova, Kadis, Mal, 
və Qranada şəhərləri vil.-in sənaye və ti- 
carət-nəql. mərkəzləridir. Ə.-də həmçinin 
xidmət sahəsi inkişaf etmişdir, ÜDM-in 
6896- burada yaradılır, işləyənlərin təqr, 

00-i (o cümlədən 1486-i turizm sahəsin- 
də) xidmət sferası ilə bağlıdır. 

Vil.-də k.t. inkişaf etmişdir. İspaniyanın 
ҜА. (ərazinin 4686-i becərilir) məhsullarının 
təqr, 2296-i burada istehsal olunur və əmək- 
qabiliyyətli əhalinin təqr. 2074-i bu sahədə 
çalışır. Taxıl və günəbaxan, əsasən, Gi 
dalquivir vadisi və Qranadada (süni su- 
varma sistemi tətbiq edilmədən), arpa və 
çovdar Almeriada, Guadalkuivir və Ge- 
nildə qarğıdalı, pambıq, çəltik və s. be- 
cərilir. Kordova və Xayen regionlarında 
suvarılan zeytun bağları k.t. məhsulunun 
böyük hissəsini təşkil edir. Geniş üzüm 
bağları (lerez de la Frontera, Condad de 

Huelva, Montilla-Moriles və s.) var, sitrus 

meyvələri (Guadalkuivir çayının yaxın- 

lığında), badam (Granada və Almeriyada), 
ən məhsuldar və rəqabətədavamlı meyvələr 

ələk, moruq, qaragilə və s. (Almeriya 
və Huelva istixanalarında) yetişdirilir. Son 

zamanlar vil.-də orqanik (təbii) КҜ. əkin- 

ia- 

ƏNDƏRUNLU FAZİL 

Əndəlis di 

çilik və ev heyvandarlığı inkişaf etdirilir və 
əsasən Avropa bazarlarına ixrac olunur. 
Avropa ölkələrindən fərqli oluruq “eksten- 
siv” heyvandarlıq (k.t. məhsulunun 1593-i- 
ni) inkişaf etmişdir. Qaramal, qoyun (əsa- 
sən merinos cinsi), keçi və donuzun xüsusi 
"blaek İberian pigs” növü yetişdirilir. Me- 
şələr vil.-in 5093-ni təşkil edir. Balıqçılıq 
ənənəvi sahələrdəndir, baliq və balıq məh- 
sulları yerli mətbəxdə mühüm yer tutur. Ə. 
balıqçılıq donanması İspaniyada Qalisiya- 
dan sonra ikinci yerdədir və 38 portdan iba- 
rətdir. 
ƏNDƏLİS DAĞLARI, Betika da 
lari- İspaniyanın e.-unda dağ sistemi. Pi- 
reney y-a-nın c.-ş. və с. sahilləri boyunca 
təqr. 630 km məsafədə uzanır, eni 160 kn-ə- 
dəkdir. Bir neçə dağ silsiləsi və massi- 
vindən ibarətdir. Hünd. 3482 m-ə (Syerra- 
Nevada silsiləsindəki Mulasen di, Pireney 

Əndəlis 
oyalığı 
Donyana 

Milli Parkı 

ilari Syerra-Nevada Milli Parkı 

y-a-nda ən yüksək) qədərdir. Silsilələr 
nisbətən iri dərə və çuxurlarla bölünmüş- 

Mezozoy-Kaynozoyun əhəng- 
və flişlərindən, c.-da Paleozoyun 

ik süxurlarından təşkil olunmuşdur. 
C.-da Neogen-Dördüncü dövr vulkanizmi 
var, Karst xarakterikdir. Daşlı yamaclar 
üstünlük təşkil edir. İqlimi Aralıq dənizi 
tiplidir. Həmişəyaşıl meşələr, kolluqlar, 
çökəkliklərdə zeytun, sitrus plantasiyalar 
üzümlüklər və s. var. Otlaq heyvandırlığ 
inkişaf etmişdir. Syerra-Nevada Milli Parkı 
burada yerləşir. 
ƏNDƏLİS OVALIĞI 
ney y-a-nın c.-unda 

İspaniyada, Pire 
, Əndəlis, Зуста-Мо- 

rena d-ri və Atlantika okeanı агазилда 
ovalıq. Uz. təqr. 300 kin-dir. Q.-ə tərəf ge- 
nişlənən və Kaynozoyun dəniz və ç 
çöküntüləri ilə dolmuş çökəklikdir. Qva- 
dalkvivir çayı və onun qolları ilə drenaila- 

nir. Çayın aşağı hissəsində dənizdən dünlər 
zolağı ilə ayrılan şorsulu bataqlıqlar inkişaf 
etmişdir. Aralıq dənizi iqlimi var, yayı isti- 

dir (iyul və avqustda orta temp-r 297-dən 
yuxarıdır). İllik yağıntı 400-700 m. Bitki- 
si makvis, palmito, qariqa və s.-dir. Ərazi- 
sinin çox hissəsini buğda, qarğıdalı, şəkər 
çuğunduru əkinləri, sitrus bitkiləri, üzüm- 
lüklər və s. tutur. Ərəb cinsi atları, korrida 
öküzləri yetişdirilir. Donyana Milli Parkı 
buradadır. İri şəhərləri: Kadis, Sevilya, 
Kordova, Uelva. 
ƏNDƏLİSİT, Andaluzit (İspaniyada 
Əndəlis tarixi vil.-nin adından) — mineral, 
ada strukturlu silikat — Al,Si,0,. Bəzən 
tərkibində qatışıq halında dəmir və manqan 
da olur, Rombik sinqoniyada kristallaşır 
Sütunyarı prizmatik kristallar və ya dü 
olmayan dənələr və çubuğabənzər şüalı, na- 
dir hallarda lifli aqreqatlar əmələ gətirir 
Rəngi boz, qırmızımlıl-boz, çəhrayı, yaşı: 
limtldir. Şüşə parıltılidir. Sərtliyi 6,5 
sıxlığı 3130-3160 kq/m). Odadavamlıdır 

(18502С). Metamorfik şistlər və qneyslər 
üçün xarakterik mineraldır, törəmə kvarsit 

Ən 

lərdə, bəzi peqmatitlərdə və səpintilərdə də 
rast gəlinir. Oda və turşuyadavamlı xamr 
kimi metallurgiya və keramiku sənayesində 
işlədilir: şəffaf və gözəl rəngli növlərindən 
zərgərlikdə istifadə edilir. Yataqları İspuni 
ya, ABŞ, Braziliya, Hindistan, Qazaxıstun, 
RF, CAR, Tanzaniya, Avstraliya, B.Brita: 
niya, İsveçrə və digər ölkələrdə məlumdi 
Azərb.-da Ə. Gədəbəy, Bittibulaq, Par 

çay yataqlarının və Tutqun filiz sahəsi 
filizyanı metasomafitlərində qeyd edilir 
ƏNDƏRUD - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Xalxal şəhristanının Kağızkonan böl 
gəsinin eyniadlı kəndistanında, Kağızkonan 
qəs.-ndən 16 km şm.-ş.-də yerləşir 
ƏNDƏRUNLU FAZİL (təqr. 1756-57 
Akka — 1810, İstanbul) 
Əndərunda təhsil almışdır. 12 il İstanbulda 
yoxsulluq içində yaşayan Ə-F. qasidələrlə 
II Səlimə müraciət etdikdən sonra Hələb 
dəftərxanasında işə qəbul olunmuşdur. İs 
tanbulda olduğu dövrdə yazdığı həcvlərə 

türk divan şairi. 
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görə 1799 ildə Rodosa sürgün edilmiş, göz- 
ləri tutulduqdan sonra İstanbula qayıtmağı- 
na icazə verilmişdir. Türk klassik şeiri 
Ә.Е-п əsərləri ilə yeni bir mərhələyə qədəm 
qoymuşdur. Şair əsərlərində dövrün həyat 
tərzini, öz mühitini və bu mühitdəki mü- 

şahidələrini geniş şəkildə əks etdirmiş, mü- 
əmədlikdən uzaq duraraq real həyatı sadə 
birdillə qələmə almışdır. 1842 ildə Bulaq və 
İstanbulda nəşr edilmiş divanının çoxu türk- 

çə, az bir qismi ərəb və farvca olmaqlı, mi- 
nacat və nətlərdən, qəsidələrdən, tarixi mən- 
zümədən, satirik şeir parçalarından, müxəm- 
məs, müsəddəs və qitələrdən ibarətdir. Ə.F. 
Dəftəri-eşq” (nəşri 1869) əsərində öz eşq 

larından bəhs edir. “Hübabnamə” 
(nəşri: 1839), “Zənannamə” (nəşri 1837, 
1839) əsərləri, adlı 640 beytlik 
məsnəvisi var, “Rəqqasnamə” (nəşri 1839) 
adı ilə də tanınan dördlüklərdən ibarət 
Cənginamə” (nəşri 1869) əsərində dövrün 

adət və ənənələri əks olunur, 
ƏNDƏRUNLU VASİF (təqr. 1771, İstan- 
bul – 1824, orada) — türk divan şairi. Əsl 
adı Osman Vasifdir, Əndərun saray mə 
bində təhsil aldığına görə “Əndərunlu” və 
ya “Əndəruni" ləqəbləri ilə tanınan şair 
Topqapı sarayında müxtəlif vəzifələrə yük- 
səlmişdir. III Səlimə yeddi, II Mahmuda 
dörd qəsidə və altmış tarixi mənzumə həsr 
etmişdir. 18 əsr məşhur divan şairlərindən 
olan Nədim və Əndərunlu Fazildən təşirlə- 
rərək, divan ədəbiyyatının bütün hanrların- 
да yazsa da, Ə.V. daha çox qəzəl və 
ərqiləri ilə məşhurlaşmışdır. Şeir dilinə 

mücə 

Əndican. Zəhirə 

gündəlik həyatı və məbəlli çalarları gətir- 
məsi, şeirə sərbəst yanaşması onu türk 
ədəbiyyatında önəmli şairlər sırasina çıxar- 
mişdir. Şairin əldə olan yeganə əsəri diva- 
nıdır, İstanbul Un-ti Kitabxanasında iki 
əlyazma nüsxəsi saxlanılır. Əsər minacat, 
nət, mədhiyyə, qəsidə, qəzəl, tərkibbənd, 
müxəmməs, müsəddəs və qitələrdən iba- 
rətdir, Bir dəfə Bulaqda (1841), iki dəfə İs- 
tanbulda (1841, 1868) nəşr edilmişdir. Ə.V.. 
bəzi qəsr, köşk və saraylar üçün kitabələr: 
də yazmışdır. Şeirlərinə çoxsaylı musiqi 
bəstələnmişdir. 
ƏNDİCAN – Özbəkistan Resp.-nda şəhər, 
Əndican vil.-nin mərkəzi. Fərqanə vadisi- 
nin с.ә. hissəsində, Əndicansay kanalı 
(çayı) sahilindədir. Əh. 425,5 min (2017). 
Aeroport. D.y. və avtomobil yolları qovşağı. 

9 əsrdən Andukan kimi məlumdur. Sa- 

manilər, Qaraxanilər, Teymurilər, Buxara 
və Kokand dövlətlərinin tərkibində olmuş- 

dür, Çinə gedən karvan yolu 15 əsrdən 
buradan keçirdi və Ə. Fərqanənin ticarət- 
sənətkarlıq mərkəzinə çevrilmişdi. 1876 

ildə rus qoşunu tərəfindən tutulmuşdur, 
Əndican üsyanından (1898) bir neçə il 
sonra şəhər güclü zəlzələdən dağılmış, 
tezliklə bərpa edilmişdir. 20 əsrin əv- 

vəlindən Türküstanın iqtisadi mərkəzlə- 

rindən biri idi. 
Ə.-da 4 ali təhsil müəssisəsi, mədrəsə 

və came minarəsi (19 əsrin sonu), tarix-di- 
yarşünaslıq muzeyi, Musiqili Dram teatrı 
(1919), “Lola” kukla teatrı, Gənclər teatrı 
var, 

in Məhəmməd Baburun abidəsi 

trotexnika və s.), yüngül (pambıqt 
ləmə, toxuculuq, trikotai, ayaqqabı: 
ərzaq məhsulları (yağ, konserv, ət, süd 
vəs,) sənayesi inkişaf etmişdir. Hidroliz: 
z-du fəaliyyət göstərir. 
ƏNDİCAN ÜSYANI (1898) – özbək xal. 
qının çarizmin müstəmləkə zülmünə 
milli azadlıq hərəkatı, Üsyan mayın 17-də 
Əndican qəzasının Mintəpə k.-ndə başlan- 
di. Üsyanın başçısı Mədali işan Osmanlı 
sultanı ilə əlaqə yaratmışdı. Üsyan başçıları 
üsyanı bütün Orta Asiyaya yaymaq, əv- 
vəlki qaydalarını bərpa etmək istəyirdilər. 
Əsasən, soyuq silahla silahlanmış 2 min 
nəfərə yaxın üsyançının mayın 18-də Ən- 
dican ş.-ndəki qarnizona hücumu uğur- 
suzluqla nəticələndi. Hərəkat tezliklə və 
amansızlıqla yatırıldı. 383 nəfər mühakimə: 
olundu, Onlardan 18 nəfəri (o cümlədən 
Mədali işan) edam olundu, qalanları ka- 
torqaya və sürgünə göndərildi. Üsyanın 
məğlubiyyətinin başlıca səbəbləri kifayət 
qədər hazırlığın olmaması idi. Lakin Ə.ü, 
Türküstan xalqlarının milli azadlıq hərə- 
katının daha da güclənməsinə kömək etdi, 
ƏNDİCAN VİLAYƏTİ - Özbəkistan 
Resp.-nda vil. 1941 il martın 6-da təşkil 
edilmişdir. Sah, 4,2 min Хән?, Əh. 3,0 mİn, 
(2017). 14 tumanı (r-nu), 11 şəhəri, 5 ştq.- 

si var. Mərkəzi Əndican ş.-dir. 
Әму. Fərqanə vadisinin ş. hissəsindədir. 

Vil.-in q. hissəsi yüksək düzənlikdir (hünd. 
400-500 m), Ş.-i (Əndicandan ş.-ə) Fərqa- 

nəvə Alay silsilələrinin ön dağlıq hissəsinə 

(adırlara) daxildir (hünd. 1540 /т-дәК), 
Faydalı qazıntıları neft, qaz, tikinti mate- 
riallarından ibarətdir. İqlimi kəskin konti- 
nentaldır, Orta temp-r yanvarda -3"C, 
iyulda 27,3"C-dir. İllik yağıntı təqr. 200 
mh. Əsas çayı Qaradəryadır. Çaylarından 

suvarmada istifadə edilir. Boz, çəmən, 
çəmən:bataqlıq torpaqları yayılmışdır. Tor- 
paqların çox hissəsi şumlanmışdır, şum- 
lanmayan düzənlik sahələrdə yovşanlı-şo- 

ranlı, adırlarda efemer-yovşan bitkiləri, dağ 
yamaclarında püstə, badam bitir, 

İsti iqlim pambıq və subtropik bitkilərin 

Asaka ş.-ndə Опа Asiyanın ilk avtomo- 
bil istehsalı z-du açılmışdır. 2008 ildə yeni 
“General Motors Uzbekistan” müəssisəsi 

ƏNDİMƏŞK (für. =5-24 ) – İranın c.- 
q-ində, Xuzistan ostanında şəhər, Еупјади. 
şəhristanın inz: m. Əh. 179.8 min (2005). 
Tehran-Əhvaz diy.-nda st, 
ƏNDİZ - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Əhər şəhristanının Heris böl- 
gəsinin Xanımrıd kəndistanında, Heris 
qəs.-ndən 12 kn c.-q.-də yerləşir, 
ƏNƏNƏ - sosial və mədəni irsin nəsildən- 
nəslə keçən, müəyyən cəmiyyət və ya so- 
sial qrup tərəfindən uzun müddət qorunub 
saxlanılan ünsürləri. Müəyyən ictimai təsi- 
satlar, davranış normaları, sərvətlər, ideya- 
lar, adətlər, mərasimlər və s, Ə. şəkli ala 

bilər. Lakin Ə, daha geniş sosial hadisələri 
əhatə edir, Bütün sosial sistemlərin müəy- 
yən mənada həyatiliyinin zəruri şərti olan 
Ə, ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrinə 
(iqtisadiyyat, siyasət, hüquq və s.) xasdır. 

Dində və etnoqrafiyada Ə.-nin rolu böyük- 
dür. Ə. ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət 
sahəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir 
tməs., Azərb. ədəbiyyatında Nizami, Füzu- 
li, M.F.Axunüzadə, Fransa ədəbiyyatında 
Balzak, ispan ədəbiyyatında Servantes Ә.- 
ləri), Ədəbiyyat və incəsənətdə köhnə ənə- 

nələrin donuq şəkildə davam etdirilməsi 

təqlidçiliyə gətirib çıxarır. Azərb.-ın müx- 
təlif etnoqrafik zonalarında müəyyən ev 
tipləri, formaları və onların müəyyən me- 
marlıq elementləri formalaşaraq Ə. şəkli al- 

mışdır, Hər bir ictimai qrup özünün həyat 
tərzinə, ideologiyasına, məişətinə uyğun 
Ә.Аәг yaradır. Ə.-nin həyatiliyi onun yeni 
tarixi şəraitdə sonrakı nəsillər tərəfindən in- 

kişaf etdirilməsindədir. Ə.-lərin mütərəqqi 
cəhətləri nəsildən-nəslə keçərək yaşayır, 

köhnəlmiş, yeni şəraitlə uyuşmayan əlamət 
və cəhətləri isə aradan çıxır, Ə.-nin inkişafı 

üçün ən başlıca şərt sosial sərvətlərin varis- 
lik yolu ilə qorunub saxlanması və keçmiş 
irsə yeni tarixi şəraitdən irəli gələn təzə ün- 
sürlərin əlavə olunmasıdır. 

Ə.-ni kor-koranə qəbul etmək ictimai 
həyatda mühafizəkarlıq və durğunluq yara- 
dir. Sosial irsə etinasızlıq isə cəmiyyət və 
mədəniyyətin inkişafında varisliyin pozul- 
masına, bəşəriyyətin qazandığı nailiyyətlə- 
rin itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Müasir 
cəmiyyətlərdə keçmişin mütərəqqi sərvət- 
lərinin, əmək, vətənpərvərlik, tolerantlıq 

Ə-sinin qorunub saxlanması və inkişafı, 
Yeni ənənələrin yaranması mürtəce və vaxtı: 

baş verir.. 
ƏNƏNƏ VƏ NOVATORLUQ, ədə- 
biyyatda – ədəbi prosesda varislik və 
yeniləşməni li səciyyələndirən anlayışlar, 
keçmiş irslə yeni yaradılan arasında qar- 
şılıqlı əlaqə, Ә. və п. yazıçılar tərəfindən 
qəbul edilən və mənimsənilən, onların 
yaradıcılığı üçün bir istinad nöqtəsi olan, 
öz aktıallığını və dəyərini itirməyən keç- 
miş dövrün mədəni-bədii təcrübəsidir. 
Ə.vən. tarixi sabitliyə malik olmasına bax- 
mayaraq, eyni zamanda funksional də- 
yişikliklərə də məruz qalır, hər bir dövr 
keçmiş mədəniyyətin ən dəyərli və vacib 
olanını seçir. Hər bir milli mədəniyyətin 
ardıcıllıq mühiti (sferası) vaxtı gəldikcə 

dəyişir, belə ki, 20 əsrin 2-ci yarısında o 
nəzərə çarpacaq dərəcədə geniş vüsət aldı, 
orta əsrlər incəsənətinə, habelə qeyri-milli 
incəsənətə maraq artdı. Dünya ədəbi pro- 
sesinin müxtəlif mərhələlərində Ə. və n. 

arasındakı əlaqə, nisbət fərqlidir. Folk- 
Torun, qədim və orta əsrlər ədəbiyyatının 
yenilənməsi olduqca ağır həyata keçirdi 
(antik mədəniyyətin dinamizminin Avropa 
İntibahını qabaqlaması istisna təşkil edir). 
Belə vəziyyətdə ənənənin məqsədi əvvəlki 
təcrübəni yenidən mənalandırmaq, dəyiş- 

dirmək deyil, qəti surətdə ona riayət etmək 
olmuşdur (Şərq ədəbiyyatında 19 əsrədək 

davam etmişdir).Ənənənin həyatiliyi onun 
yeni tarixi şəraitdə inkişaf etdirilməsin- 
dədir. Dahi Azərb. şairi N.Gəncəvi öz yara- 
dıcılığında Şərqin böyük söz ustadları Fir- 

dövsi və Əttarın, Füzuli isə Nizami, Nəvai, 
Nəsiminin şeir ənənələrini davam və inkişaf 
etdirmişdir. C.Məmmədquluzadə, Ə.Haq- 
verdiyev, M.Ə.Sabir realizminin ideya-bədii 
kökləri M.F.Axundzadə və Q.Zakirin realist 
ənənələri ilə üzvi surətdə bağlıdır. 

Novatorluq bədii ədəbiyyatın forma və 
məzmununda xalq üçün əhəmiyyətli, qiy- 
mətli olan tamamilə yeni cəhətlərdir. Döv- 

rün və xalqın tələblərinə cavab olaraq, 
qabaqcıl yazıçı həyatda yenicə baş verən 
hadisələri, insanlar arasında dəyişilib yeni- 
ləşmiş münasibətləri, insanın yeni xüsusiy- 

yətlərini müşahidə edib, onları canlı, təbii 
surətdə əks etdirməklə, ədəbiyyatda mü- 

hüm bir yenilik yaratmış olur və buna no- 

vatorluq deyilir. C.Məmmədquluzadə, 
M.ƏSabir və b. mollanəsrəddinçilər döv- 
rün ictimai problemlərini yaradıcılıqlarında 
ifadə etmiş, novator olaraq ədəbiyyatda 
realist satira yaratmışdılar. Ә.уә п. müasir 
dövr yazıçılar nəsli tərəfindən davam və 

inkişaf etdirilir. 

ƏNƏNƏÇİLİK - 1) yazıyaqədərki cə- 
miyyətlərdə dünyagörüşü xüsusiyyəti, 
ənənəvi cəmiyyətlərdə isə ənənənin idcal- 
laşdırılması və mütləqləşdirilməsindən 
ibarət rəsmi ideologiya: 2) mədəniyyətin 
və cəmiyyətin müasir vəziyyətinin əley- 
hinə yönəlmiş, bu vəziyyəti xüsusi qurul- 
müş və tarixən ilkin kimi təqdim edilən 
İdcal sosiomədəni modeldən uzaqlaşdı- 
ğina görə tənqid edən sosial-fəlsəfi dok- 
trina, yaxud ayrı-ayrı mühafizəkar-mür- 
təce ideyalar, İlkin əbədi mənbədən (ilk 
əcdad, mədəni qəhrəman, Allah, mütləq, 
ilkin ənənə) intişar tapan maksimum sabit, 
hər şeyi ehtiva edən sakral qaydalara 
yüksək dərəcədə maraq “Ə.” anlayışının 

hər iki mənasını birləşdirir. 
Arxaik cəmiyyətlərdə irsin saxlanılması 

problemi dərk olunmurdu, belə ki, o, ənənə 
ilə, ənənə isə mərasimlə eyniləşdirilirdi, 
Qədim insanların düşüncəsində dini ayinlə- 
rin dəyişməzliyi ilkin zamanın silsiləli ola- 
raq qayıdışına əsaslanan mifoloyi sistemlə 
zəmanət” altına alındığından, ilk qaydanın 
daimi bəması baş verirdi. Bu cür "iblidai 
Ə."-dən (E.Şilz) sonra “ideoloyi Ə.”-in 

meydana gəlməsi Orta əsrlərin ideya cərə 
yanları, eləcə də 18 əsrin sonlarında Ma- 
arifçilik dövrü filosoflarının ənənəvi hə- 
qiqətlərə şübhə ilə yanaşması nəticəsində 
baş verdi, Milli dövlətlərin yaranması şə- 
raitində urbanizasiyanın sürətlənməsi, dini 
və dünyəvi mədəniyyətin yeni qarşılıqlı 
fəaliyyət sisteminin formalaşması dövrün- 

də sənaye mədəniyyətinin qloballaşması 
sosial, iqtisadi, ideoloyi sahələrdə köklü də- 
yişikliklərin dərkindən doğan dünyagörüş 
böhranı ilə müşayiət olunurdu. Orta əsrlər 

Ə--inin əsas məqsədi modemləşən və buna 
görə də dağınıq hala düşən dünyanın niza- 
mu salınması idi, Bu tarixi epoxada Qərb 
və Şərq Ə, doktrinzlarının fərqləndirici xü 

susiyyətləri ilk növbədə monosentrizm və 
avtoritarizm olmuşdur. Ə, prinsiplərinə 

əsaslanan mərkəzləşmiş dövlətin formalaş- 
ması getdikcə güclənməkdə olan müxtəlif 

sosial qrupların fövqündə duran hansısı ye- 
günə dünya mənbəyinin tanınması tələbi ilə 
üz-üzə qalırdı. Belə mənbə dəyərlər mərkə- 
zi və ali, şübhə doğurmayın nüfuz sahibi 
roluna iddialı idi. Bu zaman dövlətin qı- 
nunlarında əksini tapan və konkretləşən 
başlıca dünyadüzəni prinsiplərinin (qayda- 
qanun, asayiş, harmoniya) törətdiyi Mütləq 
konsepsiyasının müxtəlif variantları model 

kimi çıxış edirdi. Son orta əsrlər və İntibalı 
dövrlərinin utopik adlandırılan və gələcəyə 
istiqamətlənən bir çox sosial-siyasi layihə- 

ləri əslində əhəmiyyətli dərəcədə Ə. ideolo- 

giyasına əsaslanırdı. 



ƏNƏNƏVİ CƏMİYYƏT 

18 əsrin Ə.-i hər hansı qayda-qanunun 
total pozulması hissindən doğur və bünün 
səbəbini sərt tənqid etdiyi rasionalist fəlsə- 

ransa inqilabı 

haqqında düşüncalər....” pamfletini yazmış, 
fransız maarifçilərini bütün sosial sistemin 
normal: fəaliyyətinin və qayda-qanunun 
əsası olan ciddi ictimai iyerarxiyanı dağıt- 
maqda ittiham etmiş E.Ber/ bu növ Ə--in 
banisi idi. Berkə görə, maarifçilərin ideya- 
lari cəmiyyətdə sabitliyin təminatçısı olan 

sosial zümrələr və fərdlər arasındakı ənə- 
nəvi münasibətləri tez və ya gec süquta 
uğradacaq və insan tənhi və düşərək 
dünya qarşısında daimi qorxu hissi keçirə- 
cək. L.Bönald, U, Vondvorr, S.Kolric, F.La- 

manic, Novalis, F.Savini, F.Şafobrian хә. 

b.-nin əsərləri də bu ruhda idi. 

Ənənə probleminə marağın növbəti 
yüksəlişi romantizm cərəyanının öz döv- 

rünə mənfi reaksiyası ilə bağlı oldu. Maarif- 
çilik dövründəki şüurlu insan təbiətinə 

əsaslanan naruralizmdən fərqli olaraq, ro- 
mantizm insan mədəniyyətinin həqiqiliyi 
və universallığı ideyasına inamı diqqət 
mərkəzinə çəkirdi. Romantiklərdə mədə- 

niyyətin sakrallaşdırılması vəzifəsi mövcud 

münasibətləri ilə toq- urixi şəraitə n 
quşaraq, "həqiqi” mədəni ənənə meyarı və 
nümunəsinin məhz keçmişdə axtarılması 

problemini meydana gətirirdi. Ə. bu dövrdə 
hafizəkarlıqdan fərqli olaraq, nəinki 

sosial dəyişiklikləri özünün dünya mən- 
zərəsindən kənurlaşdırmır, əksinə, insanın 
qarşısında bir çox mənəvi, sosial, siyasi, 

nu dərk edir, iqtisad tivlərin dur 
yununla əlaqədar, insanları doğru seçimə 
təhrik etməyi "keçmiş peyğəmbərlər”in 
vəzifəsi sayırdı. Lakin ənənənin şübhəsiz 

liyini bəyan etmələrinə baxmayaraq, 

omantiklər obyektiv olaraq onun dəyərdən 

düşməsinə şərait yaratdılar, belə ki, çoxlu 

ənənələ içərisindən ən yaxşısının seçil- 
məsi və digərlərinin tənqid edilməsi və- 
ziyyəti yaranırdı. Romantiklərin Ə.-i ənə- 

mədəniyyətin dağılmasının tipik 
ulu idi və bu cəhət romantiklərin va- 

risləri olan 20 əsr ənənəçilərini (R.Genon, 
C.Evola M.Fliüde və Ы.) mədəniyyətin fa- 

edən, hansısa əsl, bütün 
bə- şəriyyət üçün vahid Ənənənin funda- 
siləsizliyini təm 

ül əsaslarını axtarmağa sövq etdi, Keç- 
əcəyə qarşı qoyulmasını onlar 
deologiyasının radikal inkarı ilə 

qqi ideyasınınəvəzinə, arxaik sil- 
siləli zaman konsepsiyasını qoymağa çalı- 
şırdılar. Yeni dövrün qlobal substansional 
tarixiliyi iki dünya müharibəsindən sonra 
xüsusilə nüfuzdan düşdü, bu da öz növbə- 
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sində yalnız klassik farix fəlsəfəsinə deyil, 
ümumən tarixiliyə inamsızlıq yaratdi, Fəl- 
səfi Ə.-in bu mərhələsinin səciyyəvi cəhəti 

oriyinal metodoloyi yanaşmalar (fəlsəfiliyin 
arxaikləşdirilməsi və orientalizasiyası), elə- 
cədəƏ. təliminin nizamlı sosial-fəlsəfi sis- 
temə çevrilməsi oldu. Müasir cəmiyyətdə: 
tarixdənkənar sosial qayda-qanunun bərqə- 

rar edilməsinin mümkünlüyü ideyası ar- 
xaikaya qayıdışın zəruriliyi ideyasına trans- 

formasiya olundu və bu da 19 əsr müha- 
fizəkarlığını fəlsəfi arxaizmdən (A.Toynbi), 
yaxud inteqral: Ə.-dən (R.Genon) fərq- 
ləndirən tarixi məqam idi. 

20əsr Ә.-ип nümayəndələri Qərbi Av- 
ropa fəlsəfəsinin müasir təmayülləri, eləcə 
də Şərqin və Qərbin dini, qnostik, okkult 
nəzəriyyələri ilə yaxşı tanış oldular və on- 
lari mədəniyyət fəlsəfəsinin üç əsas prob- 
leminə -- müasir Avronu sivilizasiyasının 
böhranı, mədəni-tarixi ənənənin mühafizə- 
kar-normativ vəzifəsinin rolu, “yeni meta- 
fizika”nın və antirasional, antihumanist 

antropologiyanın əsaslarının yaradılması 
məsələlərini tətbiq etməklə yenidən işlədi- 
lər, Onlara görə, destruktiv kəmiyyət qüv- 

vələrinin artması və obyektiv qanunauy- 
ğunluq səbəbindən hərəkət həmişə tənəz- 
zülə aparır. Dünya nə vaxtsa öz hərəkətinə 
başlayaraq deqradasiyaya uğramaqdadır, 
ona görə bəşəriyyətin inkişafı prosesi 
“maddiləşmə”nin durmadan artması və 

nəticədə təbii-sosial kataklizmlərin baş 

verməsi ilə müşayiət olunur. Dünya hərə- 
kətinin məqsədi Kali-yuqa ("zülmət epoxa- 
si”), yəni müasir dünyadır ("viranəlik”), 
Həyat müddətinin durmadan azalması, 
mənəvi dəyərlərin dağılması, ağlın kasad- 
laşması, rasionalizm, fərdiçilik və demok- 
ratiyanın təntənəsi sonda tam süqutla nə- 
ticələnəcək. Bu nəzəriyyənin əsasında tari- 
xin axınından çıxmaq problematikası təşək- 

kül tapır, ənənəçi elitanın və ənənəvi irsin 
qorunub saxlanması məsələləri “köklərə 
qayıdış” modeli çərçivəsində nəzərdən ke- 
çirilirdi. Həyatın, həqiqətin, qaydanın vəs. 
mənbəyi primordial (ilkin) Ənənə, onun ta- 
rixi formaları isə Şərqin və Qərbin ortodok- 
sal dini ənənələri hesab edilirdi. 

Ə.-in bəzi nümayəndələrinin İkinci 
dünya müharibəsi illərində faşist idcologi- 
yasına yaxınlığı ilə özlərini nüfuzdan sal- 
ması bu dünyagörüşü marfinal təfəkkür 
məktəbinə çevirsə də, 1970-ci illərdən son- 
ra o yenə diqqət mərkəzinə gəldi. İrqi və 
milli ayrı-seçkilik tərəfdarları olan yaradıcı 
ziyalılar, mühafizəkarlıq və fundamenta- 
lizm ideoloqları, Fransada “yeni sağlar” 
fəlsəfəsinin, Rusiyada isə avroasiyaçıların 
bəzi nümayəndələri Ə.-ə Qərb mədəniyyə- 

Əle.-də ənənə sosial təcrübənin nə 
nəslə ötürülməsinin əsas üsulu, 
şəxsi inkişafinı özünə tabe edən sosial əlaqə: 
rolunu oynayır. “ 

Əlc. iqtisadiyyatı üçün narural təsərrü- 
fatın hökmranlığı səciyyəvidir. Buradaəm- 
təə münasibətləri ya tamamilə olmur, ya da: 
azsaylı elitanın ehtiyaclarını ödəməyə yö- 
nəlir. Sosial münssibətlərin təşkilində əsas 
prinsip cəmiyyətin sərt iyerarxik stratifika- 
siyasıdır ki, bu da endoqam kasralara bö- 
lünmədə təzahür edir, eyni zamanda qanalı 
və təcrid olunmuş icma əhalinin böyük ək- 
səriyyətini təşkil edən müti təbəqə üçün 
sosial münasibətlərin təşkilinin əsas forma: 
sina çevrilir. Bu səbəbdən Ә.с.-дә ayrıca: 

insanın şəxsiyyət azadlığını istisna edən və 
ənənəvi davranış normalarına ciddi riayət 
olunmasına istiqamətlənmiş kollektivçi so- 

sial təsəvvürlər hakimdir. Kasta bölgüsü ilə 
birlikdə Ə.c.-in bu xüsusiyyəti sosial mo- 
billik imkanlarını tamamilə istisna edir, Si- 
yasi hakimiyyət ayrıca qrupun (kasta, klan, 
ailə) çərçivəsində inhisarlaşır və əsasən av- 

toritar formalarda mövcud olur. 
Әс.аи səciyyəvi cəhətlərindən biri ya- 

zinin tamamilə yoxluğu, ya da ayrı-ayrı 
qrupların (məs., məmurların, kahinlərin) 
imtiyazları şəklində olmasıdır. Yazı əksər 
hallarda əhalinin əsas hissəsinin danışıq di- 

lindən fərqli şəkildə inkişaf edir (məs., orta 
əsrlər: Avropasında latın, Yaxın Şərqdə 
ərəb, Uzaq Şərqdə çin dilləri). Buna görə 
mədəniyyətin nəsillərarası ötürülməsi ver- 
bal, folklor formada həyata keçirilir, sosial- 
laşmanın başlıca institutu isə ailə və icma 

olur. 
” anlayışı bəşəriyyətin inkişafının 

sənayeləşməyəqədərki mərhələsinin: real 
tarixini əks etdirmədiyindən, müasir sosial- 
mədəni antropologiya ənənəvi sosiologiya- 
dan fərqli olaraq, bu termindən istifadə: 
etmir. Müasir millət nəzəriyyəsində (E.Gel- 
ner, B.Anderson, K.Doyç) sənayeləşməyə- 
qədərki inkişafı: səciyyələndirmək üçün 

“aqrar”, "aqrar-yazılı cəmiyyət” anlayışla- 
nından istifadə olunur, 
ƏNƏNƏVİ DİLÇİLİK - srrukturalizmə 

qarşı qoyulan dilçilik cərəyanı. Struktura- 
lizm dilin komponentləri arasındakı daxili 
əlaqələri və onların bir-birindən asılılığını, 
dilin strukturunu öyrənirsə, Ə.d. bunlarla 
yanaşı, dil ilə təfəkkürün əlaqəsi, dil və cə- 

iyaları, 
miyyətdəki rolu və 5. öyrənilir. Dilin in- 
kişaf peosesləri, mərhələləri, qarşılıqlı əla- 

vəs, Əld--in obyektinə daxildir. 
Ədd--in tədqiqat obyekti müntəzəm dəyişir, 
inkişaf edir. 
ƏNƏRCAN - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
taninda kənd. Təbriz şəhristanının Üskü 
bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Üskü qəs.- 
ndən 12.İme--ş.-də yerləşir. 
ƏNG, insanda kəllənin üz hissəsində 
cüt sümük (maxilla): iki əng sümüyündən 
əmələ gəlmişdir, Üzün yuxarı hissəsinin 
yarıya qədərini tutur, böyüklüyü və konfi- 
qurasiyası üzün formasına mühüm təsir 
göstərir. Ə. sümüyündə ön (burun boşluğu- 
na tərəf yönəlmiş medial) və arxa səthlərə 
malik cisim və 4 çıxıntı (alın, alveolyar, al- 
macıq və damaq) mövcuddur. Sümüyün 
çökük lövhəcik şəklində olan yuxarı hissəsi 
orbitin aşağı divarını təşkil edir. Cismin da- 
xilində medial (burun) səthdəki dəliklə bu- 
run boşluğu ilə əlaqələnən əng (haymor) 
boşluğu olur. Alveolyar çıxıntı Ə.-in aşağı 
kənaridir və dişlər üçün səkkiz diş yuvası 
vardır. İki Ə. sümüyünün çıxıntısı birlikdə 

diş alveol qövsünü əmələ gətirir. Ə.-dən 
yuxarı dişləri qanla təchiz edən damarlur və 
sinirlər keçir. 

ƏNGƏXARAN - Azərb. Resp. Şamaxı 

r-nu ərazisində dağ. Eyniadlı kənddən təqr. 
4 km şm--da, Мсузәп tirəsindədir. Hünd. 
1383,0 m. 
ƏNGƏXARAN - Azərb. Resp. Şamaxı 
r-nunun Məlhəm ә.4.-пдә kənd. R-n mər- 
kəzindən 3 kn şm.-da, Şamaxı-Pirqulu av- 

tömobil yolu kənarında, dağlıq ərazidədir. 
Әһ. 897 (2015), əkinçilik və heyvandarlıq- 
la məşğuldur. Tam orta məktəb, uşaq bağ- 
çası, kitabxana, klub var. 

Kəndin adı “arı saxlanılan yer” mə- 
nasını verir. Əhalisi indiki əraziyə təqr. 
300-400 il əvvəl Şamaxının təqr. 50 km 
şm.-q.-ində yerləşən eyniadlı kənddən kö- 
çüb gəlmişdir. Təsərrüfat işləri zamanı 
maddi mədəniyyət nümunələri, həmçinin 
gümüş və missikkələr tapılmışdır. Ə. kəndi 
Ərazisində orta əsrlərə aid yaşayış yeri və 
qəbiristan mövcuddur. Arxeololi material- 
lar Ə.-in 14-17 əsrlərə aid olduğunu göstə- 
rir. 

Hoy (Сб 
әтти 
НТ, TI1,4“C D30000 //gün 
Suyu zəif minerallaşmış, hidrokarbo- 

Бә kalsiumlu-natriumlu-maqneziumlu- 
lür, 

04: Тагиси ИМ, Ибрагимова ИЛИ, 
Бабаеж АМ. Ресурсы миһералыых и термалу- 
них gön Азсрбаһдаана. Б. 2001. 
ƏNGƏVÜL - Azərb, Resp, Yardımlı r-nu- 
nün Höravar ә.4.-пдә kənd, R-n mərkə- 
zindən 8 /m ş--də, Peştəsər silsiləsinin 
ətəyindədir. Əh. 400 (2015): əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. 

ƏNGİLAN - Azərb. Resp. Xızı r-nunun 
1Тахи ә.4--пдә kənd, R-n mərkəzindən 6 Кон: 
ş-də, Giləzi-Xizi avtomobil yolundan 5 kn 
aralı, Əngilan çayı sahilindədir. Kənddə 
daimi yaşayış yoxdur. Qışlaq kimi istifadə 
edilir. 

ƏNGİNAR. artişo k (Cynara) - astraki- 
milər (mürəkkəbçiçəklilər) fəsiləsindən 
çoxillik ot bitkisi. Tərəvəz, yem və dekora- 
tiv bitkidir. Yamaqları iri və lələkvarı 
bölümlüdür. Gövdəsi 2 m-ədək hünd.-də: 
dəyişir, çiçək qrupu ilə tamamlınır, Çiçək- 
ləri ağımtıldan bənövşəyi-muvi rəngədək 
olub, ətli çiçək yatağı və iri qın yamuqlı çi- 
çək qrupunda (səbət) toplanır. Əkildikdən 
2ilsonra çiçəkləyir. Toxumlar yetişdikdən 
sonra yerüstü hissəsi quruyur. Bu bitki hələ 
Qədim Yunanıstanda və Romada məlum 
idi, Aralıq dənizi ölkələrində 12-yə qədər 
növü yayılmışdır. Əsas becərilən növləri ti- 
kanli, yaxud əkin Ә.- (C. scolymus) və 
İspaniya Ə.-ı, yaxud kardondur (C. cardun- 
culus). Azərb.-da 2 növü - əkilən Ə. və 
İspaniya Ə.-ı Abşeronda, Şamaxıda və 
Lənkəranda becərilir. İsti və işıqsevən 
bitkidir, münbit tomaqlara çox tələbkardır. 
-3"C-yədək şaxtaya dözümlüdür. Çiçək 
yatağı və qınının üst pulcuqlarının otura- 

caqları (kardonun yarpaq saplaqları da) çiy, 
bişirilmiş, yaxud konservləşdirilmiş halda 
yeyilir. Delikatesdir. Bitkinin bütün his- 
sələri qiymətlidir, tərəvəz, qıda, yem, dər- 
man kimi istifadə edilir. Tərkibi zülal, 
karbohidrat, karotin, şəkər, vitaminlər (В,, 
Ву və s,), mikro və makroclementlər, aro- 
matik maddələr, öd və sidikqovucu təsirli 
sinarin və digər maddələrlə zəngindir. Çi- 

Tikanlı əkin ənginan (Супага scolymus), 

çəklədikdən sonra qida üçün yararsızdır. 
Ә.а heyvanlar yaxşı yeyir. Toxumunun 
tərkibində 309/-ədək yağ olduğundan quş- 
lar üçün yaxşı yemdir. Vegetativ yollu хә. 
toxumla çoxaldılır, Boyaq və İif almıq 
üçün də istifadə edilir. Ödqovucu kimi, 
qara ciyər xəstəliklərinə, xolesterinə, şə- 
kərli diabetə qarşı faydalıdır. Balverən və 
dekorativ bitkidir. 
ƏNGİZ - İrəvan xanlığı Vedibasar maha- 
linin (9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən 
Ararat r-nu) Ciğindərə bölgəsində, Yuxarı 

Qarabağlar k.-nin yaxınlığında tirixən 
azərb.-ların yaşadığı kənd, 18 əsrin ikinci 
yarısında əhalisi qonşu kəndlərə köçmüş- 
dür, 
ƏNGİZ - İranın Şərqi Azərbaycan ostu: 
nında kənd. Sərab şəhristanının Mərkəzi 
bölgəsinin Yenicə kəndistanında, Sərab 
şrndən 11 kn şm--q--də yerləşir 
ƏNGRƏVAN (gürcücə Anqrevani) 
Gürc.-nın Kvemo-Kartli muhalinın Dma- 
nisi bələdiyyəsində, tarixi Borçalı mahalı 
ərazisində azərb.-ların yaşadığı kənd 
Düanisi (Başkeçid) ş.-ndən 13 kər c.-ş.-də, 
Maşaver çayının sağ sahilində, 1160 m 
yüksəklikdə yerləşir. Əh. 167 (2010). Вог- 
çalı mahalında “Əngirəvan-Səməküi 
şayış məntəqəsinin adına 16 əsrə aid 

mənbələrdə rast gəlinir. 
ƏNHƏR - İranın Qərbi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Urmiya şəhristanının Ətraf böl- 

gəsinin Rövzəçay kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 10 km şm--q--də yerləşir 
ƏNİQ - Azərb: Resp. Qusar r-nunda kənd. 
Əniq ə.i--nin mərkəzi, R-n mərkəzindən 20 
imc.-q.-də, Qusar-Zindanmuruq avtomo- 
bil yolu kənarında, Yan silsilənin (Böyük 
Qafqaz) şm.-ş. ətəyindədir. Әһ, 2069 
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ƏNİQ QALASI 

0015): əkinçilik, tərəvəzçilik və heyvan- 
darlıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, mə- 
dəniyyət evi, kitabxana, tibb mənləqəsi, 
nekropol (е.ә, 1-ci minillik), qəbiristanlıq 
(4-7 əsrlər), Əniq qalası (9-13 əsrlər), 
məscid (19 əsr) var, 
ƏNİQ QALASI - Azərb--da orta əsrlərə 
aid qala. Xarabalığı Әли k.-ndədir. Dəniz 
səviyyəsindən 1100 /n hünd--də, Qusarça- 
yın sağ sahilində, stratcii baxımdan əhə- 
miyyətli ərazidə tikilmişdir. Salavat dağ 
keçidini nəzarət altında saxlayan Əl. indi- 
ki kəndin c.-unda yerləşirdi. Qalanın tikin- 
tisində relyefin bütün imkanlarından uğurla 
istifadə edilmiş, süni istehkamlar da quraş- 
dirilmişdi, Müdafiə divarları çay daşların- 
dan tikilmişdir. Divarların yalnız iki hissəsi 

qalmışdır: birinci hissəsinin uz. 15-16 m- 
dir. İkinci qalıq isə qala darvazasının künc 

n hünd. 5,8 m-dən 9.3 
razisindən 9-13 əsrlərə 

bürcüdür. Qalıqlı 
m-ə qədərdir. Qal 
aid şirli qab qırıqları tapılmışdır. Gürcü 
Xronoqraft”nın məlumatına əsasən, 9 əsr- 

dən mövcud olan Ə.q--nin 1288 ildə dağı- 
dildiğı ehtimal edilir. 

id: Xəlilov CƏ.Enixqalası Azərb.SSR ЕА 
Məruzələn, B,, 1962, Ne 4:Xaayaos M./le, Yrov- 

ƏNİQOBA - Azərb, Resp. Qusar r-nunun 
Quxuroba ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
38 km şm.-ş--də, Samur-Dəvəçi ovalığında- 

dir, Әһ. 718 (2015): əkinçilik, tərəvəzçilik 
ə heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta 

məktəb, klub, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
ƏNQA (ər, eliall) — ərəb mifologiyasında 
quş. Musanın zamanına aiddir. Üzü insan 

uzun boğazlı, qızılı-qir- 
uzun lələkli, gözəl 

i və əzəmətli quşdur. İnsan kimi 
ışa bilir. Bütün biliklərə 

ahib olub, hökmdarlara və qəhrəmanlara 
ol göstərir. Süleyman onunla danışmış, 

Zülqər 
dir. Bəzi rəvayətlərə görə, Ə. Hənzələ ibn 

eyn onun belində göyə yüksəlmiş- 

Səfvan adlı pe mbərin xalqına (ehtimal 
ss, Quran 25:38, 50:12) hü- 

ilən həmin peyğəmbərin (yəhu- 
viyasında Musanın) bədduası ilə 

ımvurmadan ölmüşdür. Digər versiya- 
a görə, Ə. sağdır. Müsəlman rəvayətlərin- 

də Ə. bütün quşların hökmdarıdır. 
Ə.obrazı "Min bir gecə” nağıllarına da- 

xil olmuş, orta əsr yazılı abidələrində (Saf- 
liq: qardaşlarının traktatları, Zəkəriyya 
Qəzvini, Kəmaləddin: Dəmiri və b.-nın 
əsərləri) adı çəkilmişdir. Təsəvvüfdə mistik 
izahını tapmış, mütləqliyin simvolu kimi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. “Ənqaü- 
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muğrib” əsərində Ә.-пи öz-özlüyündə bəsit 
olan və müxtəlif şəkillərdə birləşərək əşya- 
ları yaradan toz yığını, yaxud zərrəciklər 
("həba") kimi səciyyələndirən /и Ərəbi- 
dən sonra Ə. "vəhdəti-vücud” fəlsəfəsinin 
əsas rəmzlərindən birinə çevrilmişdir. Ə, 
mifoloyi anlamda müəyyən fərqlərlə, mistik 
anlamda isə tam olaraq Simurqun eynidir. 
Yunan mifologiyasında Feniksə uyğun 
gəlir. Klassik Şərq, eləcə də Azərb. ədəbiy- 
yatında gözəllik, əzəmət və mütləqliyin ifa- 
dəsi kimi Ə. obrazına rast gəlinir. 
ƏNQURAN - İranın Zəncan ostanında 
kəndistan. Mərkəzi şəhristanının Mahnişan 
bölgəsinin q:-ində yerləşir. 
ƏNQURAN QURĞUŞUN-SİNK YA- 
TAĞI - İranın şm.-q.-ində, Zəncan ş. ya- 
xınlığındadır. Üst Proterozoyun qumdaşı, 
şist və əhəngdaşı təbəqələri ilə əlaqədardır. 
Layvarı filiz cisminin kəşf olunmuş sah. 80 
min kə, orta qalınlığı 14 /n-dir. Filizin he- 
sablanmış ehtiyatı 10 mln. , ehtimal olunan 
ehtiyatı isə 20 mln. /-dur, tərkibində 3-66 

qurğuşun, 20-3593 sink var. Açıq və yeraltı 
üsullarla istismar olunur. Əsas filiz mine- 
ralları: sfalerit, qalenit, pirit, smitsonit, se- 

гизи, kalamin, hidrosinkit. 
ƏNQUT - İranın Ərdəbil ostanında kən- 
distan. Mərkəzi şəhristanının Gərmi bölgə- 
sinin şm.-q.-ində yerləşir. 
ƏNNAĞIYEV Mürşüd Xanvəli oğlu (15.5: 
1934, Em. SSR, Sisyan r-nunun Ağdü k. - 
12.12.2010, Bakı) – Azərb. kimyaçısı, kim- 
ya e.d. (1992), prof: (2004), Azərb. Dövlət 
Pedaqoli İn-tunu bitirmişdir (1959). 1967: 

ad. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu) 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, laboratoriya 
(1978-85) və sektor müdiri (1985 ildən) 
işləmişdir. Tədqiqatları alümosilikat ad- 
sorbentlərin adsorbsiya və digər fiziki- 
kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi sahə- 
sindədir. 180-dən çox elmi əsərin müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti olmuşdur. 

ƏNSAR (ər, 1, )-ә3 – köməkçi sö- 
zünün cəmi) — Yəsribin (indiki Mədinə) 
hicrətdən (622) qabaq islamı qəbul etmiş 
Övs və Xəzrəc qəbilələrinə mənsub müsəl- 
man əhalisinin ümumi adı. Quranda müla- 
cirlərlə yanaşı 2 dəfə xatırlanır (9: 100, 
117). Ə. 621 və 622 illərdə Məhəmməd 
peyğəmbərlə islam qanunlarına əməl edə- 
cəkləri və peyğəmbəri qonuyacaqları barə- 
də "Əqəbə əhdi” kimi tanınan iki saziş 
bağlamış, hicrətdən sonra peyğəmbər ya- 
nında xüsusi nüfuz qazanmışdı. Özünü rəh- 
bərliyə daha layiq bilən Ə. peyğəmbərin 
vəfatından dərhal sonra namizədini irəli 

sürsə də, Övs və Xəzrəc arasındakı narazı. 
liğa görə vahid cəbhə yarada bilmədi. Əbu 
Bəkrə beyət etdikdən sonra bir daha haki-. 
miyyət iddiası etmədi. İlk 4 xəlifənin döv- 
ründə sülh şəraitində yaşamış və xilafətin 
həyatında mühüm rol oynamış Ə. əməyi- 
lərin təqib və təhdidləri ilə üzləşdi. Əməyi- 
lərə qarşı çıxan Ә.-из adı ilə bağlı sonuncu: 
mühüm tarixi hadisə 683 ildə baş verən, 
Нитә faciəsi kimi tanınan qiyamdır. Müavi- 
yə tərəfindən amansızcasına yatırılan və 

Ə.-dan 200-dək şəxsin öldürüldüyü qiyam 
nəticəsində onların xilafətin həyatındakı ro- 
luna son qoyuldu. 
ƏNSARİ Xacə Abdullah (Ы xəz Asl yə 
şəlzaiy1), Əbu İsmayıl Abdullah ibn Mə- 
həmməd əl-Ənsari əl-Hərəvi (4.5.1006, 
Herat, Коһәпдеј – 8.3.1089, Herat) — sufi 
mütəfəkkir, şair. Nişapur, Tus, Bistam və 
Bağdadda oxumuşdur. Baba КиҺтп dərs- 
lərində iştirak etmiş, Əbu Səid Əbülxeyr və 
Əbül-Həsən Xərəqanii ilə görüşüb onlardan 
təsirlənmişdir. Mörəzilə və əşəriyyə ardıcıl- 
ları ilə polemikalara girmiş, sərt tənqidləri- 
nə görə şikayətlər əsasında həbs olunmuş, 
sürgün edilmişdir. Abbasi xəlifəsi Qaim 
onu mükafatlandırdıqdan sonra şöhrəti art-- 
mişdir. Xəlifə Müqtədi ona “Şeyxül-islam" 
adını vermişdir. Ə., Herat yaxınlığında Ga- 
zürgahda dəfn olunmuşdur. Məzarı üzərin- 
dəki hazırkı türbəni 1426 ildə Şahrux inşa 

etdirmişdir. 

Ə. ilahiyyat elmlərində əqli mühakimə 
metoduna qarşı çıxır, bir çox sufilərdə uz- 
laşmayan şəriət və həqiqəti bir-birindən 
ayırmırdı. Ə.-yə görə, təsəvvüf yalnız Qu- 
ran və sünnənin daha dərin anlaşılması və 

onların davamıdır. Ərəb və fars dillərində, 
əsasən, qafiyəli nəsrlə (müsəccə) yazmış 
Ə.-nin ən məşhur əsəri “Mənazilüs-sairin" 
(“Yol gedənlərin mənzilləri”) müridlər 

üçün qısa təlimat xarakteri daşıyır. “Zəm- 

mül-kəlam və əhlihi” (“Kəlam elmi və 

onun ardıcıllarının tənqidi”), “Kənzüs-sali- 
kin” (“Yol gedənlərin xəzinəsi”), “Səd 
meydan” (“Yüz mənzil”), “Məhəbbətna- 
mə”, “Dilü can” (“Qəlb və can”) və s. əsər- 

ləri var, Ә.-пп müxtəlif əsərlərindən 
“Münacat” adı altında toplanmış dua və 

münacatlar təsəvvüf ədəbiyyatının mühüm. 
qaynağına çevrilmiş, Sənai, Әнаг, Rumi, 
Cami və b.-nın ilham mənbəyi olmuşdur. 

“Təbəqatüs-sufiyyə" (“Sufilərin dərəcələ- 
ri") Süləminin eyniadlı əsərinin əlavələrlə 
farscaya tərcüməsidir. Əsərdə Azərb. mütə- 
fəkkirləri Əbül-Abbas Bərdəi, Əbül-Həsən: 
Urməvi, Əbu Abdullah Bakuvi və b. haq-: 
qında da məlumat verilir. Ə.-nin rübailəri 
müxtəlif mənbələrdən toplanaraq çap olun- 
muşdur (Tehran, 1982). “Münacat"ın əl- 

— pro xuşu 
nüsxəsi AMEA M.Füzuli ad. Əl- 

İn-tunda saxlanılır. 
ƏNTƏRƏ İBN ŞƏDDAD (£l:2 2/3 =) 
(umadı: Əntərə ibn Şəddad ibn 
Əmr əl-Əbsi) (7 - təqr. 614) — ərəb 
şairi. Atası Şəddad Əbs qəbiləsinin qa- 
baqcıl üzvlərindən, anası Zəbibə adlı hə- 
bəşli bir cariyə olmuşdur. Dövrün anla- 
yışına görə, ӘЈ.5. anası cariyə olduğu üçün 
qul hesab edilirdi. Lakin bəzi ərəb qəbi- 
lələrinin Əbs qəbiləsinə hücum etməsi və 
sevgilisi, həm də əmisi qızı Əblənin qaçı- 
rilmasi zamanı qəhrəmancasına vuruşması 
Ə/i.Ş.-a azadlıq gətirmişdir. Ə.i.Ş. qəbilə- 
sinin həm şairi, həm də cəsarətli döyüşçüsü 
kimi tanınmışdır. Yaşlanmış qəhrəman şair 
Tay qəbiləsi ilə döyüşdə öldürülmüşdür. 
Divanı həm müstəqil şəkildə, həm дә. 
şərhlərlə birlikdə müxtəlif tarixlərdə nəşr 
edilmişdir (Beyrut, 1864: orada, 1958: 

Qahirə, 1947). Divandan edilən seçmələr 
başqa dillərə də tərcümə olunmuşdur. 
Әл.ӱ-п əfsanəvi qəhrəmanlıqlar. ilə bağlı $ 
əsrdə “Əntərə dastanı” yaranmışdır. Qəh- 
rəmanlıqlarından bəhs edən əsərlər yazıl- 
miş, haqqında filmlər çəkilmişdir. Xərib 
Təbrizi Ə.i.Ş.-ın əsərlərinə şərh yazmış, ya- 
qadıcılığını yüksək qiymətləndirmişdir. 
ƏNTƏRLƏR (Cercopithecus) — əntərmey- 
munlar fəsiləsindən (əntərkimilər) meymun 
çinsi, Fəsilənin ən kiçikölçülü nümayən- 

dələri, Bədəninin uz. 32-70 sı, kütləsi 

12 iq-dır. Quyruğu uzundur (50-100 sm): 
cavan heyvanlar quyruqdan tutqac kimi, 
yaşlıları tullanma zamanı tarazlığı sax- 
İamaq üçün istifadə edirlər. Ətrafları nazik, 
uzunsovdur, Bədəninin üst tərəfi boz, sarı, 
sarı-yaşıl, bəzi növlərində kürəyi və arxa 
ətrafları qonur ləkəli, yaxud tamamilə 
qonur, alt tərəfi isə açıq və ya tünd-bozdur. 
Sifəti tünd rəngli olub, adətən, açıqrəngli 
tüklərdən ibarət yaxalıqla əhatələnmişdir. 
Mavisifət Ə.-in (C. cephus) üz dərisi göy, 
yaxud bənövşəyidir, bəzi yarımnövlərdə 
burun və qulaqlar qırmızı, yanaqlar sarı, 
digər yarımnövlərdə təmiz ağ (dümağ) 
saqqal, başlarında qara tüklərdən “papaq” 
olur. Ekvatorial və Cənubi Afrikada 25 
növü yayılmışdır. Daha çox su mənbələri 
yaxınlığında, meşələrdə və savamnalarda 
məskunlaşırlar, mona (C. mona) manqr: 

cəngəlliklərində yaşayır. Səhər və axşamlar 
fəal olur, Bəzi növləri, demək olar ki, çox 
vaxt ağaclarda yaşayır, digərləri yem üçün 
yerə düşürlər. Əsasən, bitkilərin meyvə, to- 
хит və yamaqları ilə, bəzən də xırda hey- 
vanlarla qidalanır, plantasiyalara zərər: 
vururlar, Yaşlı erkək Ə. dişilərdən və bala- 
lardan ibarət qruplar (30-35 fərdə qədər) 
yaradırlar, Cavan erkək fərdlər ayrıca və ki- 

Mavisifət əntər (Cercopithecuş cephus). 

çik qruplarla yaşayır. Boğazlıq dövrü 4,7 

aydan 7 ayadək olur. Adətən, 1 bala doğu- 
lir, Əvvəllər yaşıl Ə. (indi Chlorocebus 
cinci), qusar Ə.-i (Erythrocebus cinsi) və 
cırtdan Ə. (Miopithecus) bu cinsə aid edi- 
İirdi, 

ƏNTƏRMEYMUNLAR (Cercopitheci- 

dae) – primatlar dəstəsindən ensizburun 

meymunlar fəsiləsi. Afrikanın Erkən Mio- 
sen qalıqlarından məlumdur. Bədəninin uz. 
32-110 sm, quyruğu 2-103 sm-dir (ma- 
qotlar quyruqsuzdur). Kütləsi 54 kq-adək 
(mandrillərdə) olur. Erkəkləri, adətən, dişi- 
lərindən iridir. Ön ətrafları arxa ətrafların- 
dan bir qədər uzundur. Tükü uzun, ipək 
kimi, əsasən, qonurumtul, yaxud qaramtıl- 

dir (bəzən ağ-sarı, yaxud yaşılımtıl). Uzun 
tüklər çox vaxt başında daraq, balaca yal, 
yaxud bığ əmələ gətirir. Tüksüz nahiyələri 
– üzü və oturaq döyənəkləri çox əlvandır 
(qırmızı, yaxud göyümüüldür). Bəzi növlə- 

rin erkəkləri dişilərə nisbətən daha əlvan 

rənglidir, baş beyin və ovurd kisələri inki- 
şaf etmişdir. Köpək dişləri, xüsusən erkək- 
lərdə iridir. Ə. üçün yaxşı görmə, eşitmə və 
iybilmə səciyyəvidir. 

Ə. primatlar arasında ən çoxsaylı fəsilə- 
dir. Qazıntı halında 15 cinsi (Victortapithe- 
cinac yarımfəsiləsi), 2 müasir yarımfəsiləsi 
(Cercopitecinac və Colobinae) vardır, Cəmi 
21 cinsi və 132 növü birləşdirir. Böyük 
Səhradan с.-а və ş.-ə doğru Afrikada, 
Cənubi, Cənub-Şərqi və Şərqi Asiyada, 
Avropanın ucqar e.-unda (Cəbəlüttariq) 
yayılmışdır. Cəngəlliklərdə, manqr bataq- 
lqlarında, düzənliklərdə, səhraların daşlı 
yerlərində yaşayırlar. 4000 m-ədək yüksək- 
likdə dağlara qalxırlar. Pavianlar, əsasən, 
yerdə, makakalar həm yerdə, həm də ağac- 
Tarda, qalan növlər isə başlıca olaraq ağac- 

larda yaşayırlar. Demək olar ki, Ə.-ın ha- 
misi yaxşı üzür. Əksəriyyəti gündüz fəal- 
dir. Müxtəlif səslər və mimikalarla öz ara- 
larında ünsiyyət saxlayırlar. Adətən, ailə 
qruplarında (bəzən 50-yədək və daha çox 
fərddən ibarət sürülərə rast gəlinir) birləşir- 
lər, Cinsi yetkinliyə 3-5 yaşında çatırlar, 
İlboyu çoxalırlar, Çoxalma dövründə er- 
kəklər dişilərə görə vuruşurlar. Boğazlıq 
dövrü 150-200 gündür. 1, yaxud 2 bala do- 
gülür. Heyvanxanada 30-40 il yaşayırlar. 
Laboratoriya tədqiqatları və əhliləşdirmə 

(sirk heyvanları kimi) obyektidir. 

ƏNUŞİRƏVAN XAN (7-1355) - Hülaku 
hökmdarı (1344-551. “Adil” ləqəbi ilə taxta 
çıxarılan Ə.x.-ın adından ölkəni faktiki 
olaraq Çobani Məlik Əşrəf idarə edirdi, 

ƏNVƏR MƏMMƏDNANLI (2008 ilə- 
dək Kirovkənd) — Azərb. Resp. Ucarr-nun- 

da kənd. Ənvər Məmmədxanlı ə.d.-nin 
(Ənvər Məmmədxanlı, Yuxarı Çiyni, Tür- 
kəci k.-ləri daxildir) mərkəzi, R-n mərkə- 
zindən 13 km c.-ş.-də, Bakı-Tbilisi diy. və. 
Bakı-Gəncə magistral avtomobil yolu 
kənarında, Şirvan düzündədir. Əh. 284 

(2016): pambıqçılıq, taxılçılıq, üzümçülük, 
heyvandarıq və quşçuluqla məşğuldur. 
Ümumi orta məktəb, klub var. 
ƏNVƏR PAŞA, İsmayıl Ənvər, 
Killigil (22.11.1881, İstanbul – 4:8, 

1922, indiki Tac., Çegen k.) - Türkiyə hər- 
bi və siyasi xadimi. "Gənc zürklər” inqi- 
labının (1908) iş- 
tirakçısı, “Tnum- 

virat”ın (Ә.р., Tə- 
lət paşa, Camal 
paşa) ən nüfuzlu 

üzvü, 1918 ildə 

erməni daşnakların 
soyqırımına məruz 
qalmış Azərb. xal- 
qına hərbi yardım 
göstərilməsinin 
əsas təşkilatçılarından biridir. Hərbi təh- 

silini İstanbulda başa vuran Ә,р. 1903 ildə 

kapitan, 1907 ildə mayor, 1913 ildə pod- 
polkovnik, 1914 ildə polkovnik, elə həmin 
ildə = 34 yaşında gen.-m., 1916 ildə isə 

gen--l. rütbəsi almışdı. Osmanlı ordusunun 
baş qərargah rəisi (1914), baş komandanın 
müsvini (1915), sultanın xüsusi yavəri 
(1916), hərbi nazir (1917) və baş komandan 

müavini olmuşdur. "İrrihad və tərəqqi 
partiyasının liderlərindən biri, türk xalq: 
larının mənəvi-siyasi birliyi ideyasının 
turançılığın fəal tərəfdarlarından idi. Birinci 
dünya müharibəsi (1914-18) zamanı Bö- 

yük Turan imperiyası yaratmaq ideyasını 
irəli sürmüşdür. Fevral inqilabından (1917) 
sonra Rusiya ərazisin- dəki türk xalqlarının 

443 



ƏNVƏRİ 

milli azadlıq hərəkatının güclənməsi, Ә.р-= 
da turançılıq: ideyalarının reallaşmasına 
ümidi arrrdı, Əyp. ilk vaxtlar qardaşı Nuru 
paşanın rəhbərliyi ilə Tehranda xüsusi bir: 
qurum yaratmaq və həmin qurum vasitəsilə 

Azərb., Dağ., Türküstan və hətta Əfqa- 
имана cərəyan edən hadisələrə fəal təsir 
göstərmək niyyətində idi, Bu planı bü- 
tünlükdə reallaşdıra bilməsə də, Qara: 
Јат Ordusunun Yaradılması ilə Azərb. və 
Dağ--dakı milli azadlıq hərəkatını dəstək- 
əməyə müvəffəq oldu. 1918 ilin əvvəl- 
lərində N.Şeyxzamanlının başçılığı ilə 
Azərb.-dan gəlmiş nümayəndə heyəti ilə 
görüşdükdən sonra Ə.p. qəti olaraq Azərb. 
türklərinə yardım etmək qərarına gəldi. Nu- 
nı paşanı Qafqaz İslam Ordusunun koman- 
danı, yaxın qohumu Xəlil paşanı isə Qafqaz 
İslam ordusunun struktur baxımından tabe 
olduğu Şərq ordular qrupunun komandanı 
təyin си, 1918 il aprelin 5-də Qafqaz 
İslam Ordusunun təşkili prinsipləri və onun 
arşısında duran vəzifələri konkret olaraq 
üəyyənləşdirən təlimnaməni təsdiqlədi: 
Bakı Soveti qoşunlarının Gəncə istiqa- 

aşladıqları hücum əməliyyatının 
üçün yerli qüvvələrdən qısa 

n mümkün 

mətində 
qarşısını al 
müddətdə güclü ordu yaratma) 

и anlayan Nuru paşa Ə.p.-ya 
ivvə lərməsi üçün müra 

di. 1918 il iyunun 4-də Batumda AXC 
nlı dövləti arasında imzalanan müqa: 

ilədən sonra Ә.р, Azərb.-a hərbi qüvvələr 
göndərilməsinə dair göstəriş verdi. Bu 

lı döylətinin müttəfiqi Alma- 
di narazılığına səbəb oldu. 

Almaniyanın tələbin: ə, türk hərbi his- 

ləri Bakıya doğru hücumu dayandırmalı 

əkilməli idi. Əks təqdirdə, türk or- 
unda xidmət edən almın zabitləri geri 
"lacaq və Almaniya türk hərbi hissələ 
sakıya doğru irəliləməsinin qarşısını 

nkret tədbii r həyata keçi 
alman zabitlərinin diqqətini 

zad etmək əməliyyatından yayın- 
dırmaq üçün rəsmi olaraq, 1918 il ayqus- 

gün 4-də Миги paşaya hücumu dayandırmaq 
h göndərdi. Eyni zamanda 

şəxsi nümayəndəsini 
ktuba əl 

qında məktub 
nin yanlı 
rəsmi n miyyət ver- 

lən Bakının azad olunmasını tezliklə 
sini tapşırdı. Ә.р. 15-ci türk 

iyasının da Azərb.-a göndərilməsinə 
oldu. Bakı azad edildikdən (1918, 15 

r) sonra şəhərin dənizdən mühafizə- 
ücləndirilməsi və bütünlükdə Azərb, 

milli hərbi qüvvələrinin möhkəmləndiril- 
məsi üçün 1918 ilin oktyabrında Əlp.-nın 
əmri ilə Azərb.-a çoxlu silah və sursat gön- 
dərildi. 
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Birinci dünya müharibəsindən məğlüb 
ayrılan Osmanlı hökuməti istefa: vermək 
məcburiyyətində qaldıqda, Ə.p. Azərb.-a 

gəlmək və ölkənin müstəqilliyinin möh- 
kəmləndirilməsinə xidmət göstərmək niy- 
yətində idi. Mudros barışığı (1918) imza- 
İandıqdan sonra 1918 il noyabrın 8-də Әр. 
hökumətin bir neçə üzvü ilə Azərb.-a gəl- 
mək üçün gizlicə Türkiyəni tərk etdi. Al- 
man gəmisi ilə Krıma gələn Əlp: Şimali 
Qafqazda hərbi şəraitin kəskinləşməsi sə- 
bəbindən Azərb.-a gələ bilmədi və Mosk- 
vaya getdi. Burada “İslam ihtilal cəmiy- 
yətləri ittihadı"nı yaratdı. Bu cəmiyyətin 
nümayəndəsi kimi 1920 il sentyabrın 1-7- 
də Bakıda keçirilən Şərq xalqlarının qu- 
rulayında iştirak etdi. Türk kommunistlə- 
rinin tələbi ilə onun çıxışına imkan veril- 

mədikdə, Zinovyevin təklifi ilə Ə.p.-nin çı- 
xışının mətni bolşevik Ostrovski tərəfindən 

oxundu. 1922 ildə yenidən Bakıya gəldi, 
lakin bolşeviklərlə əməkdaşlıq onun əqi- 
dəsinə zidd olduğundan buradan Türküs- 

tana keçdi. Türküstanda basmaçılıq hərə- 
katına qoşuldu. 1922 il avqustun 4-də in- 
diki Tacikistan ərazisində, Abi-Dərya çayı 
kənarında bolşeviklərə qarşı döyüşdə həlak 
oldu. 1996 ildə cənazəsi İstanbula gətiri- 
lərək dəfn edildi. 

ƏNVƏRİ Əli Övhədəddin Əbivərdi (Ы. 
сухах yl) (təqr. 1126, Xorasanın Dəşti- 
Haveran vil., Əbivərd r-nunun Bədənə k. 

təqr, 1189, Bəlx) - fars-tacik şairi, Adı bəzi 

mənbələrdə Məhəmməd kimi də göstəril- 

mişdir. Şeirlərindən Ənvəri təxəllüsünün 
sonradan başqaları tərəfindən verildiyi mə- 
lum olur. Dünyəvi elmlərə yiyələnmiş Ə. 

Sultan Səncərin sarayında yaşamış, ömrü- 

nün sonlarında saraydın uzaqlaşmış, məd- 
dah şairlərə həcvlər yazmışdır. Vətənpərvər: 
ruhlu “Xorasanın göz yaşları” qəsidəsi 

məşhurdur. Ə.Cami onu İran şeirinin dörd 
(başqa bir rübaisində üç) peyğəmbərindən 
biri kimi qəbul etmiş, qəsidələrindəki sə- 
nətkarlığı “möcüzə" adlandırmışdır. Göte- 
nin yüksək qiymətləndirdiyi yeddi böyük 
fars-tacik şairindən biridir. Divanı dəfə. 
lərlə İranda və Hindistanda nəşr edilmiş. 
dir, bir neçə əlyazma nüsxəsi AMEA-nın 
M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tunda saxla- 
nilir. İran ədəbiyyatımın ən böyük qəsidə 
şairi olaraq qəbul edilən Ə.-nin türk şair. 
lərindən Nəfinin yaradıcılığına böyük tə- 
siri olmuşdur. 

Əsəri: Şeirlər, “İnci xəzinəsi” kitabında. В., 
1977, 
ƏNZAN - İranın Ərdəbil ostanında kənd, 

Meşgin şəhristanının Mərkəzi bölgəsinin 
Qərbi Meşgin kəndistanında, bölgə mərkə- 
zindən 6 İm c.-da yerləşir. 
ƏNZƏL - İranın Qərbi Azərbaycan osta- 
nında kəndistan. Urmiya şəhristanının Ət- 

raf bölgəsinin şm.-da yerləşir. 
ƏNZƏLİ, Bəndər-Ənzəli (fir, 
əlil yabı), 1925-79 illərdə Pəhləvi - 
İranın şm.-ında, Gilan ostanında şəhər və 
Xəzər dənizi sahilində ölkənin iri portu. 
Ənzəli şəhristanının inz. m. Əh. 110,6 min 
(2006). Şosse yolu Ə.-ni Tehranla əlaqələn- 
dirir. Balıq ovunun və emalının mühüm 
mərkəzidir. Pambıq və çəltiktəmizləmə, sa- 

bunbişirmə, tütün, yağ, ağac emalı müəssi- 

sələri, gəmi tərsanəsi var. İqlim kurortudur. 
Ə, 18 əsrədək Gilan əyalətinin iri ticarət 

mərkəzi olmuşdur. 1722 ildə 1 Pyotr Ə.-ni 

tutmuşdu. Lakin Rəşr müqaviləsinə (1732) 

Ənzəli portu. İran. 

7 
ә = “onan 
əsasən çar qoşunları Ə.-ni tərk etdi, 1920 
ildə İranda milli azadlıq hərəkatının əsas 
mərkəzlərindən biri idi. Pəhləvilər sülaləsi 
(192579) hakimiyyətə gəldikdən sonra 
şəhər Pəhləvi: adlandırılmışdı (1925), İran 
Müvəqqəti İnqilabi Hökumətinin qərarı ilə 
yenidən Ə. adlandırıldı (1979). 

Minarələr, məscid, daş hamam, saray- 
muzey şəhərin memarlıq abidələrindəndir. 
kitabxana, İslam Azad Un-ti (1999) və 5. 
var, 
"ƏNZƏLİ" – Azərb, xalq rəqs melodiyası, 
Lirik xarakterli, üçhissəli formadadır. Me- 
todiyanın musiqi ölçüsü 6/8, tempi müla- 
yim, məqam əsası şüştərdir, “Ə.” Qafqaz 
xalqları arasında, eləcə də Türkmənistanda 

və Cənubi Azərb.-da geniş yayılmışdır. 
Ü.Hacıbəyli, M.Maqomayev, R.Qlier əsər- 
lərində “Ə.” melodiyasından istifadə etmiş- 
lor, 
ƏRABİ PAŞA (UZU əl =), Əhməd 
Ərabi(1839: başqa məlumata görə, 1840 
və ya 1841, Aşağı Misir, Şərqiyyə əyaləti - 
21.9.1911, Qahirə) — 1879-82 illərdə Mi- 

sirdə milli azadlıq mübarizəsinin rəhbərlə- 

rindən biri, polkovnik. Xarici işğalçıların 
Misirdəki özbaşınalığına qarşı Misir zabit- 

lərinin çıxışında (1879) fəallıq göstərmiş- 

dir, "Misir misirlilər üçündür" şüarı altında 

1881 ilin sentyabrında Qahirə qamizonu 
üsyanının rəhbəri olmuş, üsyan nəticəsində 
təşkil edilmiş Misir milli hökumətində 
(1882, fevral) hərbi nazir vəzifəsini tutmuş- 
du. 1882 ilin iyul-sentyabr aylarında Misir 
xalqının ingilis işğalçılarına qarşı mübari- 
zəsinə rəhbərlik etmiş, Misirin məğlubiy- 
yətindən sonra (1882, dekabr) ingilislər 
tərəfindən əsir alınmış, ona ölüm hökmü 
kəsilmiş, sonralar Seylon (Şri-Lanka) a.-na 
sürgün edilmişdi. 1901 ilin mayında əfv 

olunmuş və Misirə qayıtmışdır. 
ƏRAF (ər, “ül xeYl) — səmavi dinlərdə 

cənnət və cəhənnəm arasında keçid, aralıq 
mövqe. Bu anlayışın ilkin köklərinə Əlidi- 
ətiq inancında rast gəlinir. Artıq 1 əsrdə 
xristianlıqda Ə. haqqında sistemli təsəvvür- 
lər mövcud idi. Katolisizmə ehkam şək- 
lində 1439 ildə daxil olmuş, 1562 ildə 

təsdiqlənmişdir. Katoliklərə görə, bağışlan- 
maz günahları olmayan, lakin dünya həya- 
tında da tam bağışlanmayan insanların can- 
ları Ə.-dakı “səmavi od”da yanaraq tə- 
mizləndikdən sonra cənnətə daxil ola bilər: 
Protestantlar və pravoslavlar Ə.-ın varlığını 

qəbul etmir. Bəzi ezoterik təsəvvürlərə gö- 

rə, Ə.-da qalma müddəti astral cismin tam 
parçalanmasına qədər (ölümdən sonra 40 
gün) davam edir. Bəzi versiyalara görə isə, 
insanın dünya həyatı sınaq və Ə.-dan ke- 

çiddir. Bədii ədəbiyyatda Ə.-in ən geniş 

fəsvirinə Dantenin “İlahi komediya”sında 

Ərəbcədən tərcümədə “dağ, təpə, yaxud 
hasarın ən hündür yeri” mənasını verən Ә. 
islamda cənnətlə cəhənnəmi bir-birindən 
ayıran divarın ən yüksək hissəsi kimi anla- 
şılır. Quranın eyniadlı surəsinə görə, hələ 
cənnətə girməmiş insanlar Ə.-da dayana-: 
caq: onlar cənnət və cəhəmnəmdəkiləri üz- 
lərindən tanıyacaqlar: sonda isə cənnətə 
daxil ediləcəklər (7: 46-49). Ə, əhlinin kim- 
lərdən ibarət olması barədə təfsirlərdə müx- 
təlif fikirlər var. Savabları daha çox olan- 
ların vəziyyəti ayələrdə (7:8: 23:102, 
101:6) açıq ifadə edildiyi halda, savab və 
günahları bərabər olanların aqibəti barədə 
heç bir məlumatın verilməməsi müfəssirlər 
arasında Ә. əhlinin məhz onlardan ibarət 
olacağı ehtimalını artırmışdır. Bəzi mülahi- 

zələrə görə, peyğəmbərlər və imamlar həmin 
insanlara kömək məqsədilə Ə.-da olacaq. 
ƏRAFAT - İranın Qərbi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Maku şəhristanının Siyahçeş- 
mə bölgəsinin Bəhbəhcik kəndistanında, 

Siyahçeşmə qəs.-ndən 23 km c.-ş.-də yer- 
ləşir, 
ƏRAK (far. =), Soltanabad- İra- 
nın q. hissəsində şəhər, Mərkəzi ostanın 
inz. m. Əh. 438,3 min (2006). Nəql. qov- 
şağı. Kit. (şəkər çuğunduru, dənli bitkilər) 

r-nunun mərkəzidir. Yeyinti (o cümlədən 

şəkər), toxuculuq sənayesi, traktoryığma, 
maşınqayırma z-dları var. Xalça istehsalı 
ilə məşhurdur. 

Şəhər 1808-12 illərdə Sultanabad adı 

ilə sərkərdə Yusif xan tərəfindən salınmış- 

dir. Eyni zamanda ərazi köhnə adı ilə də ad- 

lanırdı. 1938 ildən Ə. adı rəsmiləşdi: 

Ərak, Dörd fəsil hamamı, 19 əsr. 

Şəhərdə Qacarlar dövrüna aid Dörd fə- 
sil hamamı (içərisi kaşı ilə bəzədilmiş, 8 sü- 
unlu, günbəzli, muzey kimi fəaliyyət 
göstərir), Vəkil külafirəngisi imarəti (ümu- 
mi sah. 3800 m2), Qədim bazar (2 girişli, 8. 
keçidli, günbəz və tağlı, içərisində 500 dü- 
kan, məscid, hamam, mədrəsə yerləşmişdir, 
14 hektar), Mesrop kilsəsi (1914, dördkünc 
bazilika, 15x24 m), Hacı Hüseyn Xakbarın 
evi (memar Ustad Murad Çəməni Əraki, 2 
eyvan, 11-otaq, hamam, kəhriz, sah, 3000 
mi və s. memarlıq abidələri var. 

Un-t (1971), Tibb elmləri (1987: 1990 
ildən müasir adı ilə), İslam (1985), Texno- 
logiya un-iləri, Soltanabad, Məşhurlar, 
Çahar Fəsill muzeyləri, Opera evi, zoopark, 
tarixi bazar, idman və əyləncə kompleksləri 
və s, var, 
ƏRAQ - 1) Rast, Mahur-hindi muğamla- 
rında ən zildə ifa olunan şöbə, 

2) Orta əsrlərdə Yaxın Şərq ölkələrində 
geniş yayılmış 12 əsas muğamdan biri 
ƏRANİ Tağı Əbülfət oğlu (5.9.1902, Təb- 
riz — 5.2.1940, Tehran) = İran siyasi xadi- 
mi. Kimya e.d. (1928), Məmur ailəsində 
anadan olmuşdur. Milliyyətcə azərb.-dir 
1920-22 illərdə Tehran Tibb in-tunda, 
1922-28 illərdə Berlin un-tində oxumuş- 
dur. 1928-30 illərdə Berlin un-tində fars, 
azərb., türk, ərəb poetikası və məntiqdən 

dərs demiş, Berlində İran ziyalılarının gizli 
inqilabi dəməyinə daxil olmuşdur. 1930 
ildə İrana qayıdaraq, Tehran un-tində fizika 

və kimyadan dərs demişdir. 1934-35 il. 
lərdə “Dünya” məcmuəsini nəşr etdirmiş- 
dir. 1935 ildə gizli mətbəə yaratmış, siyasi 
fəaliyyətinə və Rza şah diktaturasına qarşı 
çıxışlarına görə həbs olunmuşdur (1937) 
Uzun: işgəncələrdən sonra: həbsxanıda 
öldürülmüşdür. Ə. fəlsəfəyə ("Dialektik 
materializm”), dəqiq elmlərin əs 
(“Fizika elminin əsasları”, 4 cildd: 
ya elminin əsasları”, 4 cilddə) və s. aid bir 

ərlərin müəllifidir. Orta əsr şair və 
mütəfəkkirlərinin (Xəyyam, Sədi, Nasiri 
Xosrov, Übeyd Zakani) əsərlərinin elmi- 
tənqidi mətnlərini nəşrə hazırlamışdır. Ə. 

Kantın. "apriori” anlayışından, Н 
“mütləq ruh” konsepsiyasından, Dekartın 
dualizmindən bəhs etmiş, Berkli, Şopen 
hauer və Berqsonun fəlsəfi: baxışlarına 
qarşı marksist mövqe tutmuşdur: 

ƏR-ARVAD (hüquqi vəziyyəti) - nikahda 
olan şəxslər, ər və arvad, Azərb. Resp.-nın 
nikah və ailə münasibətlərinin hüquqi ba- 
xımdan tənzimlənməsi dövlət tərəfindən 

həyata keçirilir və yalnız müvafiq icra haki- 
ti orqanında bağlanmış nikah tanınır. 

Dini kəbinkəsmə (dini nikah) hüquqi əhə: 
miyyətə malik deyildir. Bu müddəa müva- 

sir: 

elin 

445 



ƏRAZİ SULARI 

fiq icra hakimiyyəti orqanının yaradil- ma- 
sinadək bağlanmış dini nikahlara və onların 
təsdiqinə dair sənədlərə, doğum, nikahın 
bağlanması, nikahın pozulması və ölüm 
haqqında sənədlərə aid deyildir (Azərb, 
Ҝевр,лип Ailə: Məcəlləsi, maddə 1). 
Nikaha daxil olarkən və ailə münasibətlə- 

rində sosial, irqi, milli, dini və dil mənsu- 
biyyətinə görə vətəndaşların hüquqlarının 
һәг hansı formada məhdudlaşdırılması qa- 
dağandır. Ə.-a.-ın şəxsi və əmlak münasi- 
bətləri ailə qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilir. Azərb. Resp.-nın Konstitusiyasında 
təsbit edilmiş qadın və kişinin hüquq bəra- 
bərliyi prinsipinə uyğun olaraq, Ə.-a. ailə 
münasibətlərində bərabər şəxsi və əmlak 

hüquqlarına malikdirlər. Ə.-a.-ın hər biri 
nəşğuliyyət, sənət, soyad və yaşayış yerini 

məkdə sərbəstdir. Ə.-a, nikah zamanı 

qazanılan əmlakdan bərabər istifadə etmək 

və onun hüqqında sərəncam vermək hüqu- 
quna mulikdir. Ə.-a. bir-birinə maddi kö- 

mək etməlidir. 

ƏRAZİ SULARI, ərazi dənizi- döv- 

lətin sahilinə, yaxud daxili sularına bitişik 
olan, dövlət ərazisinin tərkib hissəsini təşkil 

edən dəniz zolağı. Ə.s., onların üst səthi və 

dibi, üzərindəki hava sahəsi sahilboyu döv- 

n suverenitetindədir. Ə.s.-nın relimi 

iz hüququ üzrə 1982 il BMT Konven- 

1 (16.11.1994 ildə qüvvəyə minmiş. 
dir), həmçinin ayrı-ayrı dövlətlərin daxili 

qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Ə.s. daxili 

suların sərhədlərindən, bazis xətləri adla- 

başlanır. Beynəlxalq hüquq 
in 12 dəniz milindən artıq о1 

na yol vermir, lakin bəzi dövlətlər 

(məs., Braziliya, Peru, Uruqvay, Ekvador 
əfli qaydada daha geniş Ə.s 

əyyən etmişlər. Bütün dövlətlərin ticərət 
əri Konvensiyaya riayət etməklə (ke 

vlətin təhlükəsizliyinə xələl 

nun xətdəi 
Ə 
mas 

çid sahilyar 

gətirməməlidir, sualtı qayıqlar yalnız suüs- 
tü vəziyyətdə keçə bilərlər və s.) Əss.-ndan 
dinc ötüb-keçmək hüququna malikdir. Bir 

dövlətlərin (o cümlədən Azərb. Resp.) 
qanunvericiliyinə əsasən, xarici hərbi daxi 

nilər yalnız əvvəlcədən müvafiq razılıq 
aldıqdan sonra onların Ə.s.-ndan keçə, ya- 
xud daxili sularına daxil ola bilərlər. Əksər 
dövlətlərin Ə.s.-nda xarici gəmilərin dəniz 

hidroqrafik işlər və tədqiqatlar 
aparılması (xüsusi saziş olmadan) qadağan 
edilmişdir (bax həmçinin Dəniz hüququ) 
ƏRAZİNİN DEMİLİTARİZASİYASI 
(hərbsizləşdirilməsi) - beynəl- 
xalq hüquqda müəyyən ərazidə hərbi isteh- 
kamlırın və tikililərin ləğvi, həmçinin 
həmin ərazidə hərbi qüvvələrin saxlanıl- 
masının qadağan edilməsi. Ə.d. (tam və 

ovçulu 
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qismən) buna marağı olan dövlətlər ara- 
sındakı müqaviləyə əsasən həyata keçirilir. 
Müasir beynəlxalq hüquqda nüvə silahı 
saxlanmayan zonaların yaradılması Ə.d, 
formasıdır: burada nüvə silahının istehsalı, 
saxlanması və ona xidmət etmək üçün qur- 
güların yerləşdirilməsi qadağan olunur. 
ƏRBAB - İranın Ərdəbil ostanında kənd. 
Meşgin şəhristanının Mərkəzi bölgəsinin 
Şərqi Meşgin kəndistanında, bölgə mərkə- 
zindən 20 Јен ş.-də yerləşir. 
ƏRBAKAN Nəcməddin (29.10.1926, Si- 
пор — 27.2:2011, Ankara) – Türkiyə Resp.- 
nın 33-cü baş naziri (1996-97) və millət 
vəkili: İstanbul Texniki Un-tini bitirmişdi 
(1948), Almaniyanın Aaxen Texniki Un- 
tində mühəndislik üzrə doktor, dosent 
(1954), prof. (1965) elmi adları almışdı. 
1966 ildə Odalar Birliyinin sənaye dairə- 
sində fəaliyyətə başlayan Ə. sonra katib, 
idarə heyətinin üzvü, 1969 ildə isə birliyin 
sədri olmuşdu. 1969 ildə “Milli Görüş” ma- 
nifestini yaymışdı. Manifestin ideoloyi ba- 
zası əsasında bir neçə siyasi partiya yarat- 
miş, bu partiyaların çoxu qadağan olun- 
muşdur, 1974, 1975–77 və 1977-78 illərdə 
baş nazirin köməkçisi idi. 1980 ildə baş 
verən hərbi çevrilişdən sonra Ә.-а siyasi 
fəaliyyətlə məşğul olmaq qadağan edil- 
mişdir. 1987 ildə bu qadağa ləğv olunmuş 
və Ə, Rifah partiyasını təsis etmiş və par- 

tiya sədri vəzifəsini tutmuşdur. 1995 ildə 
Rifah partiyası məclis seçkilərində qalib 
gəlmiş, 1996 ildə isə Ə. baş nazir seçil- 
mişdir. Xarici siyasətdə Ə. ABŞ-la yox, 
müsəlman ölkələri ilə yaxınlaşma kursu yi 
rüdürdü, onun təşəbbüsü ilə müsəlma 
ölkələrin daxil olduğu О-8 İqtisadi Əmək- 
daşlıq Təşkilatı yaradılmışdı. 1997 ilin iyu- 
nunda hərbi dairələrin təzyiqi ilə Ə. istefa 
vermişdi. 1998 ildə Rifah partiyasının fəa- 
liyyəti dayandırıldı və dövlətin dünyəvi xa- 
akterini pozmaq cəhdinə görə Ә.-а 5 il 
ərzində siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq qa- 
dağan edildi. 2003 ildə Səadət Partiyasının 
idarə heyətinə seçildi. 2004 ildə dələduz- 
luqda ittiham olunaraq 5 il müddətinə həb- 
sə məhkum edilsə də, sonradan cəzası ev 
dustaqlığı ilə əvəzlənmişdir. 2008 ildə bə- 
mət almışdır. 2010 ildə yenidən Səadət 
partiyası idarə heyətinə seçilmişdir. İstan- 
bulda dəfn olunmuşdur. 
ƏRBƏİN (ər. səsə У1) — 1) şiəlikdə 
Aşuradan qırx gün sonra, Səfər ayının 
iyirminci günü keçirilən dini mərasim. Hə- 
min gün Kərbəla döyüşündə (680) şəhid ol- 
muş Hüseyn ibn Əli və onun tərəfdarları 
yad edilir. 2) Müsəlman Şərqində mündəri- 
catında 40 rəqəmi əsas götürülərək yazılan, 
yaxud toplanan əsərlərin ümumi adı. “Ə.” 

daha çox Məhəmməd peyğəmbərin ixtiyari: 
seçilmiş qırx hədisinin toplularına deyilir, 
Müxtəlif növ Ə.-lər var: qırr hədis topluları: 
(əl-hədis əl-ərbəun): kəlam: məsələlərini 

əhatə edən Ə--lər (Fəxrəddin Razinin "Ki, 
tabül-ərbəin fi üsulid-din” əsəri, həmin 
əsərin Siracəddin Urməvi tərəfindən "Lü- 
babül-ərbəin fi üsulid-din” adı ilə edilmiş 
xülasəsi və s.): kəlam, fiqh və əxlaq kimi 
ortaq mövzulara dair Ə.-lər (Qəzzalinin 
“Kirabül-ərbəin fi üsulid-din”i və s.): se- 

çilmiş qırx ayənin təfsirindən ibarət Ə,-lər 
(Охс̧игадә Mehmed Əfəndinin "Ən-Nəz-: 

mül-mübin fil-ayatil-ərbəin”i): təsəvvüf 
məsələlərinə dair Ə.-lər (Məruf Kərxinin 
"Fütuhu-ərbəin”, Əbu Nueym əl-İsfaha- 
ninin “Kitabül-ərbəin əla məzhəbil-mü- 

təhəqqiqin minəs-sufiyyə", Məhəmməd ibn. 
Hüseyn Süləminin “Əl-Ərbəun fit-təsəv- 

vüf” əsərləri və s.): bioqrafik Ə.-lər (Xişa- 
vənd ət-Tusinin “Əl-Ərbəun fi mənaqi- 
bil-füqəra vəs-salihin”i və s.). 3) Qırx gün 
inzivaya çəkilib ibadətlə məşğul olmağı 
ifadə edən təsəvvüf termini (bax həmçinin: 
Çillə). Quranda 4 ayədə xatırlanır. İkisində 
Musanın qırx gün Tur dağında qalması 
(2:51: 7:142), birində müqəddəs torpaqlara 

girişin israillilərə 40 il yasaq edilməsi 
(5:26), digərində isə insanın 40 yaşına çat- 

diqda kamilliyə yetişməsi (46:15) göstə- 
rilir. 
ƏRBƏT - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Marağa şəhristanının Mərkəzi 
bölgəsinin Acırlı kəndistanında, Marağa ş.- 
ndən 64 Хон c.-ş.-də yerləşir. 
ƏRBƏTAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Mərənd şəhristanının Mər- 
kəzi bölgəsinin Yamçı kəndistanında, Mə- 

rənd ş.-ndən 7 km şm.-q.-də yerləşir. 
ƏRBİL (or. 33: )) – İraqın şm.-ında şəhər. 
Eyniadlı mühafazanın inz. m. Əh. 1,5 mİn. 
(2012). Kiçik və Böyük Zab çayları arasın- 

dakı düzənlikdə yeləşir. Nəql. qovşağı. Kit. 
r-nunun ticarət mərkəzi (dənli bitkilər, kün- 
cüt, tütün, pambıq). Dəri emalı var. Sənət- 
karlıq inkişaf etmişdir. 

Е.ә. 3-cü minillikdən etibarən mixi ya- 
241 mənbələrində Şimali Mesopotamiyada 
Ərbail, Arbail (akkad dilində “dörd tanrı 
şəhəri": qədim farsca adı Arbairü, Avropa 
dillərində Arbela, Arbeles) adı ilə qeyd 
olunan Ə. dünyanın ən qədim yaşayış məs- 
kənlərindən biridir. Ə. adına ilk dəfə Ebla 
arxivi materiallarında rast gəlinir. Onlar e.ə. 
2300 və e.ə. 2200 illərdə Ə.--in kutilər tərə- 
findən işğalları ilə bağlıdır. Е.ә. 1900 – e.ə. 
605 illərdə Aşşurun hakimiyyəti altında idi. 
П Kir Aşşuru işğal etdikdən sonra Ə., Əhə- 
məni satraplığın mərkəzi (Persepolu Egey 
dənizinin sahilləri ilə birləşdirən “Şah 

ƏRÇİMAN 

yolu” buradan keçirdi) olmuşdur. Makedo- 
niyalı İsgəndərin III Daranı məğlub etdiyi 

yqamela vuruşmasının (e.ə, 331 il) yeri 
Ə.-dən 75 km şm--q.-də yerləşir. Döyüşdən 
sonra 111 Dara Ə, qalasına sığınmış, xəzi- 

nəsi və ailəsini burada yerləşdirmişdir. Fi/i- 
nizm dövründə Selevkilərin Adiabena əya- 
lətinin mərkəzi, həmçinin Parfiya və Roma 
arasında mübahisəli ərazi idi, eramızın 3 
əsfinin əvvəllərində 1 Ərdəşirin hakimiy- 
yəti altına keçərək təqr, 400 il Sasani im- 
periyasının şəhərlərindən olmuşdur. 2 əsrin 
əvvəllərindən xristianlıq yayılmağa başla- 
miş, 4 əsrdə Ə.-in əhalisi qəti şəkildə xris- 
dianlığı qəbul etmişdi. 500 ildə Kəldani 
mitropolitliyinin əsası qoyulduqdan sonra: 
ikinci dini-mədəni mərkəz (Mosuldan son- 
ra) sayılırdı. 

Ə--in ərəblər tərəfindən fəthi təqr. 640 
ildə (Ömərin xəlifəliyi dövrünə təsadüf 
edir) baş vermişdir. Müsəlman mənbələrin- 

də Ə. adına ilk dəfə Abbasilərin hakimiy- 
yətə gəldiyi vaxtdan etibarən rast gəlinsə 
də, mənbələrdə 10 əsrdən başlayaraq daha 

çox çəkilir. 1132 ildə Zəngilər sülaləsinin 
banisi İmadəddin Zəngi Ə.-i ələ keçirdi və 
Zeynüddin Əli Kiçiyə iqfa kimi verdi. 1144 
ildə Ə. Mosul atabəyliyinin (müstəqil əmir- 
liyinin) əsası qoyuldu. Əmirlik Müzəffə- 
rəddin Kökbörinin (Mavi Qurd) zamanında 
(1190-1232) genişləndi və Kərkük ilə bir- 

likdə Şəhrizor bölgəsi də buraya qatıldı. 
Onun dövründə indiyədək qorunub saxla- 
nılmış bir neçə məşhur tikili inşa edildi, 

PAT” 

Ərbil şəhərinin mərkəzi hissəşi, 

rildi. 1921 ildən İraqın tərkibindədir. 
Ə. İraq türkmanlarının ilk qalası, onla- 

rın folklor və xalq ədəbiyyatının zəngin 
mərkəzlərindən biridir. Görkəmli dövlət və 
ictimai xadimi İ.Doğramacının vətənidir. 
Şəhər Aşağı və Yuxarı hissədən ibarətdir. 
Aşağı Ə.-də uca minarəli came, Хихап Ә.- 
də Hacı Molla İbrahim cumesi, Ömərağa 
mədrəsəsi ilə Şeyx Şərif təkyəsi mövcud- 
dür. 

Səlahəddin un-ti (1968), Texniki in-t 
(1976), Mədəniyyət və Etnoqrafiya muzey- 
ləri vəs, var, 
ƏRBİL (ər. .lə 1) = İraqın şm.-ında mü- 
hafaza. Sah: 14,5 min kmi. Əh, 2 mln. 

tiniyə kəndistanında, Zəncan ş.-ndən 42 km 
c.-da yerləşir. 
ƏRCİSTAN - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Əlraf bölgəsi- 
nin İrədmusa kəndistanında, Ərdəbil ş.-n- 
dən 11:Хән qi-də yerləşir. 
ƏRCİVAN-SARVAN (gürcücə Arcevan- 
Sarvani) — Gürc.-nın Kvemo-Kartli mahı- 
İnn Zalqa bələdiyyəsi ərazisində azərb. 

şadığı kənd. Zalqa ş.-ndən 15 kn 
aralıda, Ərcivan dağ silsiləsinin с. ətəklə: 
rində, dəniz səviyyəsindən 1730 m yüksək 
likdə yerləşir. Əh. 931 (2002). Kənddə ib. 
tidai məktəb var. 

ƏRÇİMAN - Azərb. Resp. Şamaxı r-nun- 
Müzəffəriyə minarəsi (“Sınıq minarə” adı 
ilə məşhurdur), Qeysəriyyə bazarı. Kökbö- 
ridən sonra hakimiyyət Abbasi xəlifəsi 

Müstənsirin əlinə (vəsiyyətlə) keçdi. 1236/ 
37 illərdə monqolların Ә.-ә birinci yürüşü 
baş verdi. Onlar aşağı şəhəri dağıtdılar, 

içqalanı ələ keçirə bilməyib geri çəkildilər. 
1258 ildə Hülaku xanın Bağdadı ələ ke- 
çirməsindən sonraƏ.-in içqalası da tutuldu, 
1397 ildə Teymurun qoşunu şəhəri dağıtdı. 
Teymurdan sonra Qaraqoyunlu, Ağqo- 
yunlu və Səfəvilərin hakimiyyəti altında 
idi. 1535 (bəzi mənbələrə görə 1529) ildə 
Bağdadla birlikdə Osmanlı torpaqlarına 
qatıldı. 16 əsrin ikinci yarısında Bağdad, 17 
əsrdə Şəhrizor əyalətlərinə daxil oldu. 1743 

ildə Nadir şah Osmanlılarla mübarizədə 
Ә.- tutmuş, lakin bir müddət sonra geri 

vermişdi, Ə, 19 əsrin ortalarınadək Os- 
manlıların ən mühüm hərbi məntəqə- 
lərindən biri olmuş, 1870 il yeni inzi- 
bati-ərazi bölgüsünə uyğun olaraq Kərkük 
sancağının qəzasına çevrilmişdi. Birinci 
dünya müharibəsindən (1914-18) sonra 

gilislər tərəfindən işğala məruz qalaraq 
yeni qurulan İraq Haşimi Krallığına ve- 

(2011). İnz. m. Ərbil ş--dir, 

ƏRCİN - İranın Zəncan ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Ətraf bölgəsinin Sul- 

da kənd. Ərçiman ə,d-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 22 kn şm--da, Pirsaat çayı 
nın sahilindədir. Əh. 652 (2015): heyvan: 

Ərbil qalası 
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darlıq yə əkinçiliklə məşğuldur, Ümumi orta 
məktəb, klub, tibb məntəqəsi, məscid var. 
ƏRÇİVAN - Azərb. Resp. Astara r-nunda 
çay, Uz. 14 (ım, Suyu Kələdəhnə kanali va- 
sitəsilə Xəzərə tökülür. 
ƏRÇİVAN - Azərb. Resp. Astara r-nunda 
qəs. Ərçivan ə.d.-nin mərkəzi, R-n mərkə- 
zindən Ҝ Хин şm--da, Xəzər dənizindən 4 /ır 
aralı, Ərçiyan çayının sahilində, Lənkəran 
ovalığındadır. Əh. 9085 (2015): əkinçilik 
və heyvandarlıqla məşğuldur. 4 tam orta 
məktəb, 2 mədəniyyət evi, uşaq bağçası, 
tibb məntəqəsi, memarlıq abidələrindən or- 
ti əsrlərə aid yaşayış yeri və qalanın qalıq- 
lari, türbə və minarə qalıqları (13 əsr), 
Kərbəlayı Həmid Abdulla hamamı (1806), 
məscid (19 əsr), yaşayış evi (1900), ləm 
(1906) var 
ƏRDAHAN (Ardahan) - Türkiyənin şm.- 

ndə, Şərqi Anadoluda 11, Sah. 5,6 min 
Əh. 107 min (2012). İnz. m. Ərdahan 

dir. Şm.-dan Gürc., ş.-dən Em.-la həm- 
sərhəddir. Ərazisi Ərdahan platosundadır 
üksək r Qısır d.). Səthi 

Kür çayı v 
i3150 m 

mişdir. qolları ilə parç 
lü Çıldır gölüdür 

ini heyvandarlıq (si- 
imi kon: 

ə əkinçilik (arpa, buğda, kar 

” 

ƏRDAHAN 

Şeytan 
qalası, 
(Оганы 

dövrü, сә. 
8-бәмләг) 
Ərdahan ş. 

Ərdahan ilinin inz. m. Əh. 19 min (2012). 
Kür çayı sahilindədir. 

Ə. ərazisində aparılan arxeoloyi qazıntı- 

lar zamanı əldə edilən tapıntılar sübut edir 
ki, bu bölgədə Erkən Tunc dövründən eti- 
barən yaşayış yeri mövcud olmuşdu. Son- 

ralar ərazi müxtəlif dövlətlərin (xüsusilə 

Urartu, Əhəmənilər imperiyası və Cənubi 
Qafqaz dövlətləri) hakimiyyəti altında idi 
Eramızın 642 ilində ərəblər tərəfindən tu- 
tulmuşdu. Buraya türklərin ilkaxınları Qu- 
talmışın hakimiyyəti zamanı 1053 ildən 

amışdı. Təqr. 1054-58 illərdə Ə. türk- 
lərin əlinə keçdi, 1068 ildə səlcuq türkləri 
Alp-Arslanın (1063-72) başçılığı ilə Ə.-ı 
Bizansdan qoparmış və Ərdahan Türk sul- 
tanlığı yaradılmışdır. Səlcuqlardan sonra Ə, 
qısa müddə ürcü şahzadələrinin, monqol 

1. Ərdahan ili 

ların, Elxanilərin, Qaraqoyunluların və Ağ- 
qoyunluların hakimiyyəti altında olmuşdur, 
Sultan II Murad (1546-95) tərəfindən Os- 

manlı imperiyasının tərkibinə (1578) daxil 
edilmişdi. Osmanlı dövlətinin — bəzən Ər- 

zurum, bəzən də Çildir əyalətinin tərkibin- 
də olan Ə, qalasında 1549 ildə təmir apa- 

rilmişdir. 1568-74 illərdə Ərzurum vil. da- 

xilində sancaqlığın mərkəzi olan Ə. 1578 
ildə Çıldır əyalətinə qatılmışdı. 1609 ildə 
yenidən Çıldır, 1632-41 illərdə Qars əya- 
lətlərinin tərkibində olmuşdu. 1777-87 il- 

lərdə Ə, Çıldır vil. tərkibində sancaq mər- 
kəzi idi, 

Qars və Batumla yanaşı, Ə, da 1828- 

56 və 1877-78 illər Rusiya-Tür- 

kiyə müharibələrinin döyüş meydanına 
çevrilmişdi. Rusiya ilə Türkiyə arasında 

bağlanmış San-Stefano (Yaşılköy) sülh 
müqaviləsinə (9.3.1878) və Berlin trak- 
tatına (1.6.1878) əsasən, Rusiya imperiya- 

sına verilmiş, Qars vil.-nin tərkibində Ə. 
dairəsi yaradılmışdı. Rusiyanın hakimi 
altında olduğu dövrdə 100 min əhali Ər- 

zurüm tərəflərə köçməyə məcbur olmuş, 
Ə.-in türk əhalisi azalıb 2000-ә enmişdi, 72 
qülləli Ə. qalası 19 əsrdə baş vermiş Ru- 
siya-İran və Rusiya-Türkiyə müharibələri 
zamanı əhəmiyyətli rol oynamışdı. 1831 il- 
də yenidən Türkiyəyə – Çıldır əyalətinə 
keçdiyi zaman orada 73473 müsəlman, 
4887 erməni, 9150 digər millətlərin nüma- 

yəndələri yaşayırdı. Rusiyanın hakimiyyəti 
altında olduğu zaman türklər və müsəl- 

manlar buradan Türkiyəyə köçmüş, onların 
yerinə çarizm tərəfindən ermənilər, gür- 

çülər və molokanlar gətirilmişdir. 19 əsrdə 
Ə, əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvan- 
darlıq və əkinçilik idi, Dülgərlik, misgər- 
lik, toxuculuq geniş yayılmışdı. 20 əsrin 

29, 

əvvəllərində Ə.-da f-k və 5 kiçik 2-4 (dəri 
emalı, toxuculuq və s.), habelə 150 ema- 
atxana, mağaza və dükanlar vardı, 

1914 ildə Türkiyə Ə.-nı tutsa da, Birinci 
dünya mühuribəsindəki (1914-18) məğlu- 
biyyətdən sonra Mondros (Mudros) sülh 
müqaviləsinin (1918) şərtlərinə əsasən 
onu əldən vermişdi, Brest-Litovsk mü- 

qaviləsinə (1918) görə yenidən Türkiyəyə 
qaylarılmış, 1921 ildə bağlanan sülh mü- 
qaviləsinə görə Ə. qəti olaraq Türkiyənin 
tabeliyində qalmışdır. Türkiyə Resp. ya- 
randıqdan (1923) sonra Ə. Qars vil.-nin 

tərkibinə qatılmış, 1926 ildən vil.-in mər- 

kəzi olmuşdu. 1993 ildə Türkiyənin Qars 
vil.-nin şm.-ında Ə, əyaləti yaradılmışdır. 

Möhtəşəm qədim Ə. qalası (16 əsr) və Kür 
çayı üzərindəki tarixi körpü bu gün də qal- 
maqdadır. Savaşır, Şeytan qalaları, came- 
lər, Daşkörpü kitabələri, un-t (2008) var, 
ƏRDƏBİL (far. Јыз 1) – İranın şm.- 
q:-ində, Cənubi Azərbaycanda ostan. 1993 
ildə Şərqi Azərbaycan ostanının şərq, Gilan 
ostanının şimal əraziləri hesabına yara- 
dılmışdır. Şm.-dan Azərb. Resp. ilə həm- 
sərhəddir. Sah. 17,8 min /m? Əh. 1,2 mİn. 

(2011: milli tərkibi: azərb.-lar – 98.29: 

tatlar — 1,193, kürdlər — 0,499, 2015 ilin m: 

lumatına görə əhalisinin 33,892-i К..-пда, 
25,696- sənaye sahələrində, 40,693-i xid- 
mət sektorunda çalışır). 9 şəhristana (Ər- 

dəbil, Biləsuvar, Gərmi, Kivi, Meşgin, 
Nəmin, Nir, Parsabad, Xalxal) bölünür. 

Mərkəzi Ərdəbil ş.-dir. Ərazisi əsasən 
dağlıqdır (yüksək nöqtəsi 4821 m, Savalan 
d.). Kontinental iqlimi var. Nisbətən iri 

ƏRDƏBİL 

Ərdəbil ostanı. Savalan dağı. 

Xalçaçılıq mərkəzidir. Yaxınlığında mi- 
neral su bulaqları var. 

Ə. Azərb.-ın ən qədim şəhərlərindəndir. 
Mənbələrdə Ordvil, Firuzkerd, Bazan-i Pi- 

ruz, Firuzabad, Artaved, Ardepil də adlan- 
dirilir, Arxeololi tapıntılar (tunc alətlər, ağır 
dəstəkli mis qılınclar, müxtəlif xəncərlər, 
baltalar, nizə və ox ucluqları, ox qablarının 

metal hissələri, sırğalar və s.) hələ Tunc 
dövründə Ə.-də yaşayış olduğunu təsdiq 
edir (би materiallar "İran-e Bastan” muze- 
yinin (Tehran) “Ərdəbil tapıntıları” bölmə- 
sində saxlanılır). Şəhərin salındığı tarix 
dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir. Ərəb coğ- 
rafiyaşünası Yaqut Həməvinin (1179. 

1 Qubadın 1488-5311 oğlu Firuz saldır- 
mişdir, 

Sasanilər dövründə Ə, mərzbanlıq mər 
kəzi idi. 7 əsrdə ərəb qoşunlarının tutduğu 
Ə. mahal, sonralar isə canişinlik mərkəzinə 
çevrildi. Ərəb-xəzər müharibəl, 
də, 730/31 ildə Bərcikin başçılığı ilə xəzər 
qoşunu uzun mühasirədən sonra Ə.--i tutdu: 
Lakin sonralar ərəblər Ə.-- yenidən ələ ke 
çirdilər. Ə, Azərb.-da ərəb işğalçılarına qur 
şı mübarizənin mərkəzlərindən idi, 8 əsrin 
40-cı və 90-cı illərində Ə.-də xil: 
üsyanlar oldu. 808 ildə Ə. mahalında хӧгтә 
milər hərəkatı başlanmışdı. Ə.-də Xilafət 
dövründə ərəb qarnizonu saxlanılırdı. Şə- 

ləri dövrün 

tə qarşı 

1229) yazdığına görə, Ə.-i Sasani hökmdarı hərdə möhkəmləndirilmiş istehkamlar var çayları: Balıqlıçay, Xalxalçay, Qarasu, 
Germiçay: gölləri: Şurabil, Nohur gölü, Ərdəbil. Şeyx Səftədidin məqbərəsi. 16 ssr 

Şorgöl, Qalğanlı. Ə. ostanı isti bulaqları ilə 
məşhurdur. Turizm inkişaf etmişdir. 
ƏRDƏBİL (far. Јаз.) — İranınşm-q.-in- 
də, Cənubi Azərb.-da şəhər. Ərdəbil os- 
tanının inz.m. Əh. 421,3 min (2006), Dəniz 
səviyyəsindən təqr. 1500 m yüksəklikdə, 
Qarasu çayının (Arazın qolu) sahilində yer- 
ləşir. Avtomobil yolları qovşağı. Aeroport, 
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idi. Ə. ətrafinda mis, qızıl, qalay, kükürd və 
neft yataqlarının mövcudluğu, habelə tica- 
rət yollarının buradan keçməsi şəhərin iq- 
tisadiyyatına mühüm təsir göstərmişdi. Ə. 
yaxınlığındakı Külsurə (Kürsara) ba- 
zarına müxtəlif ölkələrdən ipək, daş-qaş, 
dəri məmulatı və s. gətirilirdi, Ə. 10 əsrdə 
Sacilər, sonralar isə Salarilər dövlətinin 
(1054 ildə paytaxt Təbrizə köçürüldü) pay- 
txti olmuşdur. 12 əsrdə Ə.--in əhalisi təqr, 
200 min nəfər idi 

1220 ildə monqol qoşunları, 1225 ildə 
sə Xarəzmşah Cəlaləddin Ә.- işğal etdi 

Ə. İ3əsrin ortalarından Hülakular dövləti- 
nin tərkibinə daxil oldu. Bu dövrdə Ə, ye- 
nidən bərpa edilərək, böyük ticarət və 

nətkarlıq mərkəzinə çevrildi. 15 əsrdən 
an, sonralar isə Ağqoyunlu- 

ların hakimiyyəti altına keçən Ә.-4 Səfəvi- 
lər nəsli idarə edirdi. Ə. bu dövrdə mühüm 

t və sənətkarlıq mərkəzi olmaqla bəra- 
həm də dini mərkəzə çevrilmişdi. 16 

əsrdə Ə.-də ipək, pambıq və yun parçalar, 
zərxara toxunur, şirli və naxışlı saxsı qab- 
lar, dəri, metal və ağac məmulatı istehsal 
olunurdu. Ə.-də xalçaçılıq di 
etmişdi. Burada toxunmuş 
çası (Viktoriya və Albert muzeyi, London) 
Azərb, xalçaçılığının ən qiymətli nümunə- 
lərindəndir. Yaxın Şərq və Avropaölkələri 
ilə ticarət etmiş Ə.-də xarici tacirlər üçün 
karvansaralar vardı. 17 əsrdə Ә.-Фә təqr. 50 
min əhali yaşayırdı 

ticar 
b 

Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin gedi- 
şatında - 1725 ilin dekabrında Ə.İ Osmanlı 
qoşunları tutdu, 1728 ildə Ə.-də osmanlılar 
əleyhinə üsyan amansızlıqla yatırıldı. Sə- 
fəvi-Osmanlı müharibələri Ə.-in iqtisa- 
diyyatını tənəzzülə uğratdı. 18 əsrin 40-cı 
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illərində mərkəzi Ə. şəhəri olan Ərdəbil: 

xanlığı yarandı. 18 əsrin sonlarından Qa- 
carların tabeliyinə keçən Ə. 19 əsrin əvvəl- 
lərində vəliəhd Abbas Mirzənin hərbi qə- 

rargahına çevrildi. Onun göstərişi ilə Ə.-də 
müdafiə qalası tikildi (Narınqala adlanan 

bu qala Rza şah dövründə sökülmüşdür). 
Rusiya-İran müharibəsi (1826-28) zamanı, 
1828 il yanvarın 28-də çar qoşunları Ə.-i 
tutdu. Türkmənçay müqaviləsinə (1828) 

əsasən Ə, İranın tərkibində qaldı. Ə.-in 
zəngin kitabxanası hərbi qənimət kimi 
Peterburqa aparıldı. 1907 və 1909 illərdə 
Ə. ətrafında kəndli üsyanları baş verdi 
1918 ildə xalq kütlələrinin inqilabi çıxışları 
oldu. 1930 ildə Ə.-də 40 min əhali ya- 

şayırdı. İkinci dünya müharibəsi dövründə 
burada antifaşist hərəkat genişləndi. 1944 
il oktyabrın 27-də kütləvi nümayişlər ke- 
çirildi. Ə.-də Azərbaycan Demokrat Firqə- 
sinin təşkilatları fəaliyyət göstərirdi. İyirmi 
bir Azər hərəkatı dövründə Ə. milli azadlıq 
hərəkatının əsas mərkəzlərindən idi. 1946. 

ilin axırında İran qoşunlarının hücumu ilə 
Cənubi Azərb.-da, o cümlədən Ə.-də Milli 

hökumətin tədbirləri ləğv olundu, de- 

mokratik təşkilatlar dağıdıldı, kütləvi terror 
başlandı. 

Təbiət tarixi (2002), Antropologiya (7 

əsrdə hamam olmuş, 1999 ildən muzey), 
Sənətkarlıq, Arxeoloyi (Şeyx Səfi komplek- 
sində) və s. muzeylər, Mərkəzi kitabxana, 
Mühəqqiq Ərdəbili Un-ti (1978), Tibb un- 
ti (1993), İslam Azad Un-ti (1982), İdman 
sarayı, Ə.-in qədim tarixi abidələrindən 
olan üstüörtülü bazar var, 

Şəhərin q.-ində yerləşən isti mine- 

ral su kompleksləri, Savalan dağı (hün. 
4811 т: ərazisində dağ-xizək idmanı sa- 

hələri və turist bazaları yerləşir), Şörəbil 
gölü və gölün ətrafındakı əyləncə məkanı, 
“Fındiqlıq” adlanan meşə, Alvars pisti 
(Alvars k. yaxınlığında mövqe tutmuş qar 
pistidir və dağ-xizək idmanı Kross növü 
üçün istifadə olunur), Daş baba heykəli 
və s. Ә.-1п yüksək turizm potensialının 

göstəriciləridir. 
11-12 əsrlərdə Ə. metalişləmə sənəti- 

nin, o cümlədən dəmirçiliyin iri mərkəzi 
idi. Dulusçuluq sənəti də geniş yayılmışdı. 
İstehsalına orta əsrlərdə başlanılan şirli 
qablar müxtəlif rəngli rəsmlərlə (insan, 
nəbati və zoomorf) bəzədilirdi. 14-17 əsr- 
lərdə Ə.-in əsasını Şeyx Səffəddin kom- 
pleksindən, onun qarşısındakı böyük mey- 
dandan, üstüörtülü ticarət və sənətkarlıq 
məhəllələrindən, məşhur Qeysəriyyə baza- 

rından, hamam, karvansara və s.-dən ibarət 
mərkəzi şəhər ansamblı təşkil edirdi. Dü- 
zənlik yerdə salınmış Ə.-in mərkəzi şəhər 

ansamblına yönələn geniş küçələri radial 
planlaşma sistemi əmələ gətirirdi. Üs- 
tündən körpülər salınmış Balıqlıçay, eləcə 
də bir sıra kəhriz və arxlar şəhərin yaşıllı- 
ğına və mikroiqliminə mühüm təsir gös- 

tərirdi. Şeyx Səfiəddin kompleksi vaxti- 
lə Ə.-in memarlıq dominantı olmuşdur. 
Kompleksə səkkizbucaqlı məscid (13 əsr), 
Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddi- 
nin (1252-1334) qəbri üstündə tikilmiş tür- 

bə (14 əsr), Şeyx Səfiəddin məscidi (16 
əsr), iki həyət və onları birləşdirən keçid, 
giriş portalı (1648), Çinixana binası və ki- 
tabxana daxildir. Şəhərdə çoxlu məscid ol- 
muşdur, 

ƏRDƏBİL XANLIĞI - 18 əsrin ortaları 
— 19 әзпл əvvəllərində Azərb.-da yaranmış 
kiçik dövlət. Talış, Qaradağ, Təbriz, Mara-: 

ga və Gilan xanlıqları ilə həmsərhəd idi. 
Mərkəzi Ərdəbil 5. olmuşdu. Əhalisi, əsa- 
sən, əkinçilik və maldarlıqla məşğul idi, 
Ərdəbil, Aşağı Meşkin, Yuxarı Meşkin, 
Bilgic, Ərşə, Ucarrud (Ucarlı) və Astara 
mahallarına bölünürdü. 

Əx-nın ilk xanı əvvəllər Nadir şahın 
(1736-47) sərkərdələrindən olan şahsevən 
tayfa başçısı Bədir xan (1747-63) olmuş- 
dur. Bütün hakimiyyət, həmçinin yeraltı və 
yerüstü sərvətlər xana və onun ailə üzvləri. 
nə məxsts idi. Ә.Х.-пи əyanların toplaşdığı 

divanxana idarə edirdi. Xan və divanxana 
işçilərinin qeyri-məhdud hüququ vardı. Ay- 

n-ayrı mahalları bəylər, naiblər, kəndxuda- 

lar və Ы. idarə edirdilər. Xanlıq 3000 nə- 
fərlik daimi qoşun saxlayırdı. Lazım gəldik- 
də, mahallardan xanın sərəncamına çərik 

dəstələri göndərilirdi. Bədir xan dövründə 
siyasi cəhətdən nisbətən möhkəmlənmiş 
Әх. İranda hakimiyyət uğrunda mübarizə 
aparan heç bir qruplaşmadan asılı deyildi. 
Bədir xanın vəfatından sonra hakimiyyətə 
oğlu Nəzərəli xan (1763-92) keçdi. Onun 
dövründə xanlığın ərazisini ələ keçirməyə 
çalışan Zəndilər, Qacarlar vəb. ilə Ərdəbil 
şahsevənləri arasında kəskin mübarizə 
gedirdi. Qubalı Еәгә// xan 1784 ilin ma- 
yında Ə.x.-na hücum edib müqavimətə rast 
gəlmədən Ərdəbili, sonra isə Meşkin ma- 
halını tutdu. Nəzərəli xan Qarabağ xanı 

İbrahimxəlil xanın yanına qaçdı. Ә.х.-пип 
tutulması böyük siyasi və iqtisadi əhəmiy- 
yət kəsb edərək Azərb. torpaqlarının bir- 
ləşdirilməsi yolunda mühüm addım idi. Bu, 
Fətəli xanın Azərb.-ın с. torpaqlarında 
möhkəmlənməsini istəməyən İran feodal- 
larının, bir çox Azərb. xanının, Gürcüstan 
hakimi II İraklinin və çar Rusiyasının 
narazılığına səbəb oldu, Nəzərəli xan və 
Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın Qarabağın 
Tuğ k--ndə cəmlənmiş qoşunları Ərdəbilə 
hücum etdi. Üç minlik süvari göndərmiş 
Xoy hakimi Əhməd xan da onlara kömək 
edirdi. Yaranmış mürəkkəb vəziyyəti və 
qüvvələrin birləşməsini nəzərə alan Fətəli 
xan Ərdəbili tərk etməyə məcbur oldu. 
Qarabağ xanlığının vassalına çevrilən Nə- 
zərəli xan yenidən Ə.x.-nda hakimiyyəti ələ 
keçirdi. Qacarların hakimiyyəti dövründə 

Әх. nominal müstəqil saxlayırdı. Nə- 
zərəli xanın ölümündən sonra hakimiyyətə 

Nəsir xan (1793-1808) keçdi və Qacarlar- 
dan tam asılı vəziyyətə düşdü. Onun ölü- 
mündən sonra Ә.х.-пип Qacar dövlətinin 

tərkibinə birləşdirilməsi şahsevən tayfa 
birliyinin pozulmasına səbəb oldu: şahse- 
vənlər dörd qola ayrıldı. Onlardan bir his- 
səsi Nəzərəli xanın qardaşı Fərəculla xanın 
başçılığı ilə Ərdəbil əyalətində qaldı. Fərə- 

ƏRDOĞAN 

си xan, apardığı müharibələrdə Abbas dirilmişdir. 4.9.1945 ildə r-n mərkəzi olan 
Mirzəyə silahlı dəstələrlə kömək edirdi. Qəmərli qəs.-nin adı dəyişdirilərək Artaşat, 

ikinci hissəsi Meşkində һа: Artaşat (Ərdəşər) k.-nin adı isə Verin (Yu- 
kimiyyəti ələ keçirmiş Nəzərəli xanın nə- 
vəsi Ata xandan asılı: oldular. Ata xan 
Qacarlara tabe olmaqdan imtina etdi. Ab- 
bas Mirzə naxçıvanlı Pirqulu xanı Ata xana 
qarşı göndərdi. Ata xan Abbas Mirzənin 
Təbrizdə danışıqlar aparmaq təklifini qəbul 
etməyə məcbur oldu. Təbrizə gələn Ata 
xanın gözləri çıxarıldı və o, hakimiyyətdən 
kənarlaşdırıldı. Şahsevənlərin üçüncü his- 
səsi Talış 4-ппа, dördüncü hissəsi isə Qa- 
radağa köçdü. Beləliklə, 19 əsrin birinci 

onilliyinin axırlarında Ə.x.-na son qoyuldu. 
ƏRDƏBİLƏ - Azərb. Resp. Lerik r-nunun 
Kirəvud ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
10 km şm.-ş.-də, dağətəyi ərazidədir. Əh. 
233 (2015): heyvandarlıq və qismən də 
əkinçiliklə məşğuldur, İbtidai məktəb, klub, 
tibb məntəqəsi var. 
ƏRDƏBİLİ, Əlaəddin (дәг Ј с) 63) 
Əbül-Həsən Əlaəddin Xacə 

Əli ibn Sədrəddin Musa Ər- 

dəbili (2, Ərdəbil - 1429, Qüds) - 

səfəviyyə şeyxi. Şeyx Səfiəddinin nəvəsi, 
Şeyx Cüneydin babasıdır. Daha çox Xacə 

Əli kimi tanınan Ə, atasının vəfatından 
sonra (1392) təriqət mərkəzi olan Ərdəbil 

təkkəsində irşad vəzifəsinə keçmişdir. Bəzi 

mənbələrdə Əmir Teymurun 1402 ildə Ə.- 

ni ziyarət etdiyi və ondan təsirləndiyi, buna: 

görə də Ərdəbil ş.-ni kəndləri ilə birlikdə 

vəqf kimi təriqətə bağışladığı qeyd edilir. 

Ə--nin türk təsəvvüf tarixində mühüm yeri 

vardır. Həm də şair olan Ə--nin şeirləri 

Səfəvilər sülaləsi barədə "Silsilətün-nəsə- 
bis-səfəviyyə” kitabında yer alır. Ə. Əqsa 
məscidi yaxınlığındakı Babürrəhmə qəbi- 
ristanlığında dəfn olunmuşdur, 
ƏRDƏBİLİ Yusif ibn İbrahim - bax Cə- 
maləddin Ərdəbili. 

ƏRDƏHİN - İranın Zəncan ostanında 
kənd, Mərkəzi şəhristanının Əbhərrud 
bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Əbhərrud 

qəs.-ndən 18 km şm.-q.-də yerləşir. 
ƏRDƏLAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Sərab şəhristanının Alan- 

bərağuş bölgəsinin Ətraf  kəndistanında, 
Təbriz-Sərab şossesinin 11 km-liyində 
yerləşir. 
ƏRDƏŞƏR, Artaşat - İrəvan xanlığın- 
da Gərnibasar mahalının (9.9.1930 ildən 
Qəmərli, 4.9.1945 ildən Artaşat r-nu) dü- 
zənlik hissəsində, Gərni çayının sol kəna- 
rında azərb.-ların yaşadığı kənd. 1828-29 
illərdə bölgə Rusiya tərəfindən 
dikdən sonra kəndə İrandan kö 
xeyli erməni yerləşdirilmişdir. Sovet döv- 
ründə kəndin adı Artaşat olaraq rəsmiləş- 

xarı) Artaşat qoyulmuşdur. 
ƏRDƏŞƏVİ — Azərb. Resp. Laçın r-nunun: 
Təzəkənd ә.4.-пдә kənd. Ҝ-п mərkəzindən 
14 km şm.-q.-də, Ərdəşəvi çayı (Şəlvə 
çayının qolu) sahilində, Qarabağ silsilə- 
sinin c.-q. ətəyindədir. Әһ. 1345 (2015): 

işğaldan (1992, may) əvvəl heyvandarlıq, 
əkinçilik, bağçılıqla məşğul olmuşdur. Orta 
məktəb, musiqi məktəbi, mədəniyyət evi, 
klub, poçt, rabitə qovşağı, kitabxana var idi, 
ƏRDƏŞİR 1, Artaşir Papakan 
(təqr. 180-241) – İranda Sasanilər süla- 
ləsinin banisi və ilk şahənşahı (226-241). 
TƏ.-in babası Sasan Pars (Fars) vil.-nin 
paytaxtı İstəxrdə baş məbadin kahini idi. 1 
Ә.Ап atası Papak əvvəllər: İstəxrdə baş 
kahin olmüş, sonra isə Ə.-in köməyilə Parsı 

ələ keçirmişdi. 1 Ə, Parfiya hökmdarı V 
Artabanın (209--2241 vassalı olan Darab- 

gird (Parsda qala) hakiminin yanında 
xidmət edirdi. Təqr. 200 ildə bu qalanı ələ 
keçirən Ə. tezliklə bütün Parsı, Kirman və 

Gəyi (indiki İsfahan) özünə tabe etdi, 
zadəgan və kahinlərə arxalanaraq V Arta- 
bana qarşı çıxdı. 224 il aprelin 2 
Hürmüzdəgan düzündə (indiki Xuzistan) V 
Artabanı qəti məğlub etdi: Parfiya pad 
şahlığına son qoyuldu. 1 Ə. İran "Şahən: 
şahı” (“şahlar şahı”) titulunu qəbul edib 
taxta çıxdı. İlk vaxtlar əsasən İran əyalət. 
lərini öz hakimiyyəti altında birləşdirən 
19:4п sonralar Mesopotamiya və Ermə: 
nistan uğrunda Roma ilə mübarizəsi və 
Şərqdə apardığı müharibələr Sasanilər döv- 
lətinin ərazisini xeyli genişləndirdi. 1 Ə. 
dövründə Avestanın yeni redaktəsinə baş- 
Лали. 
ƏRDƏŞİR - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Kəlibər 
bölgəsinin Həsənabad kəndistanındı 
Kəlibər qəs,-ndən 22 он e.-q.-də yerləşir 
ƏRDOĞAN Rəcəb Tayyib (türk. Recep 
Tayyip Erdoğan) (d.26.2.1954, İstanbul) 
Türkiyə siyasi və dövlət xadimi. Türkiyə 
Resp.-nin baş naziri (2003-14), Türkiyə 

Resp.-nın 12-ci prezidenti (2014 ildən) 
Mərmərə Un-tinin iqtisadi və ticari elmlər 
fakültəsini bitirmişdir (1981). Ə. 1984 ildə 

Rifah partiyasının Bəyoğlu r-nu bölməsinin 
başçısı, 1985 ildə isə partiyanın İstanbul 
bölmasinin sədri və ali idarə orqanının 
üzvü seçilmişdir. Onun siyasi baxışlarına 
N.Ərbakan ciddi təsir göstərmişdi. 1991 

ildə Ə. Rifah Partiyasından millət vəkili 

olmuşdur. Lakin müxtəlif bəhanələr gə- 
tirərək Yüksək Seçim qunumu onun deputat 
mandatını ləğv etmişdi. 1994 ildə İstanbul 
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ƏRDVİ 

bələdiyyəsinin sədri (İstanbulun meri) və- 
zifəsini tutmuşdur. 

1997 ildə Siirtdə keçirilən mitinqdə 
oxuduğu bir şeirə görə xalqı dini və irqi 
ayrı-seçkiliyə açıq şəkildə təhrik etməkdə 
ittiham olunaraq Diyarbəkir Dövlət Təh- 

lik Məhkəməsi tərəfindən 1 il həbs 
cəzası almışdır. Fəzilət Partiyasının konsti- 

tusiya məhkəməsi tərəfindən ləğv edilmə- 
sindən sonra, bitərəf qalan millət vəkilləri 
yeni partiya qurma cəhdlərini "mühafi- 
zəkarlar” və “islahatçılar” adı ilə iki qa- 
nadda davam etdirdilər. “Mühafizəkarlar” 
adlandırılan qanad 2001 ildə Səadət Par- 

isl. ilar” da həmin il 

Ә.-п rəhbərliyi ilə Ədalət və İnkişaf Par- 
(Adelet ve Kalkınma Partisi) yarat- 

Ə, partiyanın sədri seçildi, 2002 il 

kilərində ƏİP səslərin böyük çoxluğ 
zanaraq təkbaşına iqtidara gəldi. Ə. 

Siirtdə keçirilən təkrar seçkilərdə millət 
vəkili seçildi. 2003 ildə Ə. 59-cu hökuməti 

tiyasını qurarkə 

ara Cümhuriyyətinin baş na- 

ziri oldu 
Ə. hökuməti Türkiyədəki iqtisadi böh- 

ran aradan qaldırdı, kəskin inflyasiyanın 
st alındı, ölkənin iqtisadiyyatına xarici 

investorlar cəlb olundu. Eyni zamanda Ə, 
ölkədə böyük korrupsiya qruplarını ifşa 

əhkəmə önünə çıxartdı. Ə, höku- 

mətinin pul siyasəti nəticəsində 2002 ildəki 

00 iln, dollarlıq xarici borc tamamilə 
dan qaldırılaraq, 2012 ildə 48 mİrd 

dollarlıq müsbət saldoya çatdı. Ə, Kipr 
probleminin həlli üçün atdığı siyasi ad- 
dimlarla daha müsbət dinamikaya nail oldu. 

Şərqdə İsrailin özbaşınalıqlarına qar- 
İlaha həssas olan Ә. hökuməti f 

rin demokratik yolla hakimiy 
gətirdiyi hökumətə qarşı beynəlxalq em- 
barqodan narazılığını da bildirdi. Türkiyə- 
nin Ermənistanla əlaqələr qurmasını tələb 

Yax 
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edən bəzi qüvvələrə qarşı dayanan Ə. hö- 
kuməti bu məsələdə Azərb. torpaqlarının 

işğaldan azad olmasını əsas şərt kimi irəli 
sürdü. 2005 ildə Türkiyənin Aİ-yə üzv 
olmasına dair rəsmi danışıqlar başlandı, 

2014 ilin avqustun 10-da Türkiyədə 
eçirilən ilk birbaşa prezident seçkilərində 

Ə, ölkənin prezidenti seçildi. 2016 ilin 
iyulun 15-16-da Türkiyə hərbçilərinin döv- 

lət çevrilişi cəhdi uğursuz oldu, 
Ə, Türkiyə ilə Azərb. arasında dostluq 

və qardaşlıq münasibətlərinin möhkəm- 
ləndirilməsindəki xidmətlərinə görə Hey- 
dər Əliyev ordeni ilə təltif edilmişdir 

(2014). 
ƏRDVİ - Tiflis quberniyasında Borçalı 
qəzasının Loru nahiyəsində (9.9.1930 il- 
dən Allahverdi, 19.9.1969 ildən Tumanyan 
r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsrdə 
bölgə Rusiya tərəfindən işğal edildikdən 
sonra azərb.-lar kənddən qovulmuş və bu- 
rada İrandan, Türkiyədən gəlmə ermənilər 
yerləşdirilmişdir. 
ƏRƏB — Azərb. Resp. aş r-nunda 
kənd. Ərəb ə.d--nin mərkəzi, R-n mərkə- 
zindən 15 km şm--ş.-də, Yuxarı Şirvan ka- 
nalının sahilində, düzənlikdədir. Əh. 1592: 

(2015): əkinçilik. heyvandarlıq və meyvə- 
tərəvəzçiliklə məşğuldur. Tam orta məktəb, 
klub, kitabxana, feldşer-mama məntəqəsi, 

poçt, yaxınlığında 18 əsrə aid Surxay qa- 
lasının qalıqları var. 
ƏRƏB - Azərb. Resp. Xaçmaz r-nunun 
Qalağan ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
14 km e.-ş.-də, Çağacıq çayının sahilin- 
də, Samur-Dəvəçi ovalığındadır. Əh. 508 

(2015): taxılçılıq, heyvandarlıq və tərəvə 

çiliklə məşğuldur. İbtidai məktəb, klub, 

məscid var: 
ƏRƏB - Azərb. Resp. Laçın r-nunun Fə- 
təlipəyə ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
8 im c.-ş.-də, Qarabağ silsiləsinin c.-q 
ətəyindədir. Əh. 10 (2015): işğaldan (1992, 
may) əvvəl heyvandarlıqla məşğul olmuş- 
dür. 
ƏRƏB – Azərb, Resp, Masallı r-nunun 

Xırmandalı ə.d.-ndə kənd, R-n mərkəzin- 

dən 12 km şm.-ş.-də, düzənlikdədir. Əh. 

1199 (2015): əkinçilik və maldarlıqla məş- 
ğuldur. Ümumi orta məktəb, kitabxana, 
klub, tibb məntəqəsi, həmçinin antik dövrə 

aid Əmənkiştəpə nekropolu, 19 əsrə aid 

məscid var. 

ƏRƏBATİ, cins ərəbatı —ən qədim minik 

atı cinslərindən biri. 7 əsrdə ərəb istilaları 

zamanı Ərəbistan y.-a.-nda yetişdirilmiş, 
Avropaya orta əsrlərdə gətirilmişdir. 

Qiymətli minik (cins minik atı, Terek atı) 
və löhrəm yerişli (Orlov löhrəmi) cinslə- 

rinin yaradılmasında böyük rolu olmuşdur. 

Çox iri deyil (cidov hünd. 150-160 sm), 
zərif skeletli (bilək qucumu 18-20 sm) və – 
bərk əzələlidir. Rəngi, əsasən, kürən, kəhər, 
bozdur. Məhsuldarlığı yüksəkdir. 3 yaşın- 
dan müxtəlif at idmanı növlərində istifadə 
edilir. Hərəkəti gözəldir. Az tələbkardır, 
uzun məsafələrə (100-160 Хән) qaçışda 
dözümlüdür, Müasir Ə.a.-nın cəldliyi 1000: 
i-də 1 dəq. 5, san, 10.00 idə 15 dəq, 
25 san-dir. Damazlıq işi sürətin və 4 cins. 
daxili tipin təkmilləşməsinə yönəldilmiş- 
dir. Ә.а. Ümumdünya ərəb atçılıq təş- 
kilatına ((Vorld Arabian Horse Orqani- 
zation) daxil olan 70 ölkədə yetişdiri 
Bəzi ölkələrdə başqa minik atları cins- 
lərinin (Budyonn: atı, Don atı və digər) 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında Ə.a.- 
ndan istifadə olunur. 

Ərəbatı 

ƏRƏB DİLİ - ərəblərin dili, Sami-hami 
dillərinin Sami qolunun c. qrupuna daxil- 
dir. Ə.d.-ndə 240 mİn.-a yaxın (2010) adam 

danışır. Tarixən 3 inkişaf mərhələsi keçir- 
mişdir: qədim, klassik və müasir. Ə.4. is- 
lamdan əvvəlki dövrdə yaranmış şifahi 
poeziyada, həmçinin Quranda sabitləşmiş 
qrammatik quruluşa və zəngin lüğət tərki- 
binə malik klassik dil kimi təsbit edilmiş- 

dir. Sonralar bir-birindən az-çox fərqlənən 
ədəbi (klassik) dilə və dialektlərə ayrıl- 
mışdır. Müasir ərəb ölkələrində dövlət dili 
kimi qəbul edilmiş ədəbi dil ilə yanaşı, 

məhəlli (ölkələr üzrə) dialekt və şivələr də 

mövcuddur. Ə.d.-ndə 28 samit, 3 qısa və 3. 
uzun sait var, Sözlərin kökü əsasən 3, qis- 
mən 4 samitdən ibarət olur. Flektiv dillər- 
dəndir. İsim, sifət, feil və s. daxili fleksiya 
vasitəsilə düzəldilir. Ə.d.-ndə cins və kə- 
miyyət kateqoriyaları, ismin adlıq, yiyəlik, 
təsirlik halları, feilin xəbər, arzu, şərt, əmr, 

təkid formaları var, Sintaktik əlaqədə ön: 
qoşmalar mühüm rol oynayır. İzafət çox: 
işlənir, Ə.4.-ndən bir sıra Şərq və Avro- 
pa dillərinə, o cümlədən Azərb. dilinə çox- 
lu söz keçmişdir. Ərəb yazısı 6 əsrdə ya- 
radılmışdır. Ə.d. Azərb. Resp.-nın bir sıra 
ümumtəhsil məktəblərində, BDU-nun şərq- 

ƏRƏB İSTİLALARI — === = === = ————= 

şünaslıq fakültəsində və bəzi başqa ип-- 
lərdə tədris olunur, AMEA-nın M.Füzuli 
ad. Əlyazmalar və Şərqşünaslıq 
İn-tunda tədqiq edilir. 
ƏRƏB DÖVLƏTLƏRİ LİQASI (ƏDL: 
Çamiət əd-duvəl-əl-ərəbiyyə) — müstəqil 
ərəb dövlətlərini və ərəb dilini rəsmi 
dillərdən biri kimi qəbul edən bir sıra qeyri- 
ərəb dövlətlərini birləşdirən regional siyasi 
təşkilat. 22 üzv-dövlətdən ibarətdir. Əsası 
22 тап 1945 ildə Misir, Suriya, İraq, Li- 
van, Transiordaniya (1946 ildən İordaniya) 
və Səudiyyə Ərəbistanı nümayəndələrinin 
Qahirə konfransında qoyulmuş, həmin ilin 
mayında Yəmən Liqaya qoşulmuşdur. 
Müstəqillik qazandıqdan sonra Liviya 
(1953), Sudan (1956), Tunis və Mərakeş 

(1958), Küveyt (1961), Əlcəzair (1962), 
Qətər, Bəhreyn, Oman və Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri (1971), Mavritaniya (1973), 
Somali (1974), Cibuti Resp. (1977), Komor 
а-п (1993) ƏDL-ə daxil olmuşlar, Fələsrir 
Azadlıq Təşkilatı (1988 ildən Fələstin 
dövləti) 1964 ildən ƏDL-in işində iştirak 

edir. Liqanın nizamnaməsi iştirakçı döv- 
lətlər: arasında: münasibətlərin möhkəm- 
ləndirilməsini, siyasi fəaliyyətlərinin əla- 
qələndirilməsini, istiqlaliyyət və suveren- 
liyinin müdafiə olunmasını, ərəb ölkələ- 
rinin ümdə mənafelərindən irəli gələn 
ümumi məsələlərə baxılmasını və s. nə- 
zərdə tutur. Təşkilat ərəb dövlətlərinin neft- 
lə bağlı siyasətinə, həmçinin iqtisadi əmək- 
daşlığına xüsusi diqqət ayırır. 

1950 ildə ƏDL-ə üzv-dövlətlər Müş- 
tərək müdafiə və i li əməkdaşlıq haq- 
qında müqavilə imzalamış və Birgə mü- 
dafiə şurasını (xarici işlər və müdafiə na- 

zirlərindən ibarətdir), həmçinin Daimi hər- 

bi komissiyanı (baş qərargah rəisləri və 
onların nümayəndələrindən ibarətdir) ya- 
ratdılar, Həmin ildə Liqaya BMT yanında 
müşahidəçi statusu verildi. 1960-cı illərdən 

ƏDL-in daxilində ixtilaflar başladı. 1967 il 
Ərəb-İsrail müharibəsində məğlubiyyətə 
uğradıqdan sonra Misir və İordaniya İs- 
raillə atəşkəs sazişi imzaladılar və Əlcə- 
zairin, İraqın, Fələstin Azadlıq Təşkilatının 
sərt tənqidinə məruz qaldılar. Suriyanın 
1970 ildə İordaniyadakı, 1975 ildə Livan- 
dakı vətəndaş müharibələrinə müdaxiləsi, 
Misirin 1977 ildə İsrail dövlətini faktiki 
tanıması da digər ərəb dövlətləri tərəfindən 
birmənalı qəbul edilmədi. 1979 il Misir- 
İsrail sülh müqaviləsinin imzalanmasından 
sonra Misirin ƏDL--də üzvlüyü dayandırıldı 
və ona qarşı sanksiyalar tətbiq olundu. Li- 
qanın mənzil-qərargahı Qahirədən Tunisə 
köçürüldü (1989 ildə Misirin üzvlüyü бәгра 
edildi, 1991 ildə mənzil-qərargah yenidən 

Qahirəyə qaytarıldı). 1977 ilin martında 
Qahirədə ƏDL və Afrika birliyi təşkilatı: 
ərəb və Afrika dövlətləri başçılarının birgə 
konfransını keçirmiş, orada “Ərəb-Afrika 
əməkdaşlığının təşkili və həyata keçiril- 
məsi haqqında sənəd” qəbul olunmuş, bit 
istiqamətdə fəaliyyətin koordinasiyası üzrə 
daimi komitə yaradılmışdı. Lakin 1990-01 
illər ABŞ-İraq müharibəsi ƏDL-də yeni 
parçalanmaya səbəb oldu, Səudiyyə Ərə- 
bistanı, Misir, Suriya, Mərakeş antiiraq 
koalisiyasına dəstək verdi, İordaniya, Yə- 
mən və Liviya isə neytrallıq nümayiş 
etdirdi. 

2005 ilin martında ƏDL-in Əlcəzair 
sammitində müvəqqəti Ümumərəb parla- 
menti (ilk sessiyası 27.12.2005-də Qahi- 
rədə keçirilmişdir) yaradıldı və qərara 
alındı ki, ilk 5 ildə parlament Fələstin də 
daxil olmaqla, 22 ərəb ölkəsinin hər bi- 
rindən 2 nümayəndə göndərilməklə for- 

malaşdırılacaq: gələcəkdə birbaşa seçkilər 
keçirmək nəzərdə tutulur, 

2010-11 illərdə ərəb dünyasında "Ərəb 
baharı” adını almış kütləvi etirazlar dalğası 
ƏDL-də növbəti fikir ayrılıqları doğurdu. 
2011 ildə ƏDL Liviya və Suriya höku- 
mətlərinin öz vətəndaşlarına qarşı zorakılıq 
tətbiq etməsini əsas gətirərək, bu ölkələrin 
Liqadakı üzvlüyünü dayandırdı. 

Liqanın rəhbər orqanı ildə iki dəfə 
(mart və sentyabrda) xarici işlər nazirləri 
səviyyəsində çağırılan Liqa Şurasıdır. Hər 
üzv ərazisindən və əhalisinin sayından asılı 
olmayaraq Şurada bir səsə malikdir. Ölkəni 
adətən xarici işlər naziri, yaxud daimi 
nümayəndə təmsil edir, Şuraya sədrlik üzv- 
dövlətlərin siyahıda yerləşmə ardıcıllığını 
görə (ərəb əlifbası qaydasında) dəyişir. 
Şuranın nəzdində Birgə müdafiə şurası, 
Siyasi komitə, İqtisadi şura, Ərəb ölkə- 
lərinin silahlı qüvvələri baş qərargah rois- 
ləri komitəsi və s. vardır. Ən azı iki döv- 
lətin çağırışı ilə növbədənkənar sessiya 
toplana bilər. Şuranın qəbul etdiyi qərarlar 
yalnız onlara səs verən ölkələr üçün məc- 
buridir. Şuranın sessiyaları arasındakı dövr- 
də daimi icracdici orqan 5 il müddətinə 
seçilən Baş katibin başçılığı altında fəaliy- 
yət göstərən Katiblikdir. ƏDL-in və Baş 
katibin mənzil-qərargahı Qahirədə yerləşir. 
Təşkilat Fransa, B.Britaniya, AFR, İspa- 
niya, Avstriya, İtaliya, Belçika, İsveçrə, 
Yunanıstan, Kanada, ABŞ, Braziliya, Ar- 
gentina, Meksika, Yaponiya, Çin, Hindis- 
tan, Keniya, Seneqal, Efiopiya və Rusiya 
Federasiyasında nümayəndəlik, yaxud mə- 
lumat bürolarına malikdir. 
ƏRƏB ƏDƏBİYYATI - bax Misəlman 

mədəniyyəti. 

ƏRƏB İSTİLALARI, ərəb işğalla- 

ərəb hökmranlığının bərqərar olmasına gə- 
tirib çıxardı. Ərəbistanda əhalinin arıması, 
əhali arasında qəbilə-tayfa quruluşunun 
tənəzzülü və islam dövlətinin meydana gəl- 
məsi ӘЈ. üçün zəmin yaratmışdı. 

Ərəbistan müsəlmanlarının qonşu əra- 

zilərə hücumları hələ Məhənmədin döv- 
ründə qeydə alınmışdı, lakin sistemli Әл, 
630-650-ci illərdə başladı. 633 ildə ərəb 
tayfalarının qoşunları Suriyaya, Fələstinə 
və Cənubi İraqa hücum etdi. Suriyada 
Dəməşqi ələ keçirən (sentyabr, 635) ərəblər 
böyük Bizans Когризи qarşısında İordan 
çayına doğru çəkildilər. İordan çayının qolu 
olan Yarmuk çayı yaxınlığındakı həlledici 
döyüşdə (20.8.636) ərəblər qələbə çalaraq 
yenidən Dəməşq və Qüdsü (638) ələ ke- 
çirdilər. İraqda ərəb dəstələri Sasanilərin 
ordusu üzərində Kadisiya yaxınlığındakı 
döyüşdə (31.5.-1.6.637) həlledici qələbə 
qazandılar və Sasanilərin paytaxtı Ktesi- 
fona daxil oldular, 642 ildə isə onlar şah 

ordusuna qarşı Nəhavənd yaxınlığındakı 
döyüşdə İranın taleyini həll etdilər, Sasa- 
nilər dövlətinin süqutu İranın işğalını asan- 
laşdırdı. 651 ildə Sasanilərin Amudərya 
çayına qədər olan tomaqları Xilafətin tər- 
kibinə qatıldı. Paralel olaraq Cənubi Qaf- 
qazda ekspansiya genişlənirdi. 652 ildə 
Ermənistan, 654 ildə isə Şərqi Gürcüstan 
fəth edildi. Hələ Suriyanın işğalı zamanı 
ərəb işğalçıları Misir istiqamətində irəli- 

lədilər, 640 ildə Еәгәплаги (Pelusi) tutdular. 

641 ildə isə bizanslıların Babildəki (indiki 
Qahirə yaxınlığında) qarnizonu təslim oldu. 
642 ildə Bizans hökuməti müqaviləyə əsa- 
sən İsgəndəriyyəni ərəblərə verdi. Buradan 
ərəblər Aralıq dənizinin с, sahilləri vasitəsi 

ilə Bərkə və Tripolitaniyaya hücumlar 
edirdilər. Ərəblər silah və hərbi sursat ba- 

xımından rəqiblərindən geri qalsalar da, 
aralarındakı uzünmüddətli müharibələr 

(602-629) nəticəsində Bizansın və Sasa- 
nilər dövlətinin hərbi və siyasi cəhətdən 

zəifləməsi Ə.i.-nı əhəmiyyətli dərəcədə 
asanlaşdırdı. Bizans və Sasanilər dövlətinin 
dini və vergi siyasətindən narazı olan 
Suriya, İraq və Şimali Afrikanın əhalisi isə 
ərəblərə müqavimət göstərmir və onlarla 
razılaşmalar bağlayır, bu səbəbdən ərəblər 
hücumla tuta bilmədikləri möhkəmləndi- 
rilmiş şəhərləri ələ keçirirdilər. 
7 əsrin ortalarında Әл. Xilafətdə dini- 

siyasi mübarizənin kəskinləşməsi və Əmə- 

vilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar 

453 



ƏRƏB LEGİONU 

dayandı. Ə.i.-nın ikinci mərhələsi (7 əsrin 
sonu = $ əsrin 30-cu illəri), əsasən, Şimali 
Afrikanı əhatə edirdi. Burada 8 əsrin əv- 
vəllərində istilaçılar yerli bərbər tayfaları 
iləttifaqa girərək sahilyanı zolağı tutdular, 
711 ildə ərəb-bərbər dəstələri Pireney y-a- 
na gəlib çatdılar. Vestqotları darmadağın 
edərək onlar Kordova, Toledo və Malaqa 
şəhərlərini tutdular. 718 ildə Pireney y-a 
(Asturiya, Qalisiya və Baskoniya vil.-ləri 
istisna olmaqla) ərəblərin əlinə keçdi. 
İstilaçılırınşm.-a doğru hərəkəti Qalliyada 
Puatye yaxınlığında döyüşdə (4.10.732) 
franklar tərəfindən dayandırıldı. 711-713 
illərdə ərəblər ş.-də Sindi işğal etdilər və 
Multan ş.-ni tutdular. Abbasilər dövründə 

(8 əsrin ikinci yarısı) iri Ə.i. dayandırılsa 
da, Ön Asiyada ərablərin Bizansa qarşı 
hücum əməliyyatları 10 əsrədək davam 
etdi 

Ərəblərin Azərb.-a ilk hücumu 643 ildə 
Xəlifə Ömərin (634-644) hakimiyyəti döv- 
ründə baş verdi. Dəstəbə adlanan yerdə 
(Həmədan-Rey vil.-ləri) Azərb. mərzbanı 
İsfəndiyar ibn Fərruxzadla döyüşü ərəb- 
lərin qələbəsi ilə nəticələndi. Cərimədan: 
4. yanında (Ərdəbildən bir qədər aralı) baş 
verən vuruşmada da ərəblər qalib gəldilər. 
Ərəblərin sonrakı qələbələri də azərb.-ları 
onlarla sülh bağlamağa məcbur etdi. Mü- 
qaviləyə əsasən Xilafətin siyasi haki- 
miyyəti tanınır, Azərb. əhalisinin əvvəlki 

dini etiqadını saxlayan hissəsi cizyə ödə- 
məli idi. Ərəblər isə yerli əhalinin əm- 

lakına, dini icmalarına, qanun-qaydalarına 
aman verməyi öhdələrinə götürdülər. Ər- 
dəbili tutduqdan sonra Dərbəndi ələ 
keçirmək məqsədilə Xilafət ordusu Xəzər 

loğru irəlilədi. Döyüşsüz 
təslim olan dərbəndlilər sülh müqaviləsinə 
əsasən mühüm imtiyaz əldə etdilər. Həmin 
il Cənubi Qafqazın bir çox yerlərinə, o 
cümlədən Muğana göndərilən ərəb d: 
tələri şiddətli müqavimətlə üzləşdilər, yal- 
nız Muğanla sülh müqaviləsi bağlandı 
Bundan sonra şm.-a doğru hücumu dayam. 
etdirən ərəb qoşunu Dərbəndi ötərək, xə- 
zərlərin toaqlarına daxil oldu və Beyda 
ş-ni ələ keçirdi. Yeni xəlifə Osmanın 

1644-656) dövründə növbəti hücumların 
birində ərəblər Bələncər yaxınlığında məğ- 
lub oldular. Bununla ərəblərin Azərb.-a 
birinci yürüşü başa çatdı. 

Xəlifə Ömərin ölümü ilə mərkəzdə baş 
verən siyasi səbatsızlıqdan istifadə edən 

azərb.-lar üsyan etdilər. Xəlifə Osmanın 

i ilə Azərb.-a ikinci yürüş başlandı 
Azərb.-ın с, torpaqları yenidən ərəblərin 
əlinə keçdi. Albaniya (Arran) ərazisində isə 
Bərdənin işğalından sonra Kürün sağ sa- 

sahili ilə şm.-a 
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hilindəki (Arsax, Uti, Sakasena, Şəmkir və ) 
5.) və sol sahilindəki torpaqlar (Qəbələ, | 
Şəki, Şirvan, Lakz, Təbərsaran və s.) işğal: 
edildi, yerli hakimlərlə müqavilə bağlandı. 
Dərbənd yenidən fəth olundu. 652/53 ildə 
xəzərlərlə döyüşdə ərəblər məğlub olaraq 
Azərb.-in çox hissəsini itirsələr də, on ildən 
artıq müqavimətdən sonra Azərb.-ın şm. 

hissəsi Ərəb xilafətindən asılı vəziyyətə 
düşdü. Bizans, Xilafət və Xəzər xaqanlığı 
arasında mövcud mürək- 
kəb: şəraitdə Albaniya 
hökmdarı Cavanşirin hə- 
yata keçirdiyi çevik siya- 
sət nəticəsində Albaniya 
daxili müstəqilliyini sax- 
laya bildi. Lakin Cavan- 
şirin öldürülməsindən 
sonra vəziyyət: kəskin- 
ləşdi. 692 ildə ərəblər Bi- 
zansla Xilafət arasında 
80-ci illərin sonlarında 
bağlanmış sülhü pozaraq, 
Şam üzərinə hücum edib qalib gəldilər, bu, lərə və onlardan da 10-13 əsrlərdə Avro- 
onların Qafqazda möhkəmlənməsi ilə nəti- paya keçmişdir. Bir çox dəyişikliyə məruz 
cələndi fərraflı bax “Azərbaycan” cildi), qalmış və 16 əsrdə indiki şəkli almışdır. 

Әл, bir çox ölkə və xalqların etnik 
tarixində dərin iz. qoydu. Onların əsas 
nəticəsi fəth olunmuş ərazilərdə əhalinin 

ƏRƏB SOSİALİST DİRÇƏLİŞ PAR- 
TİYASI, B ə ə s (ƏSDP: Hizb əl-Bəəs əl- 
Ərəbi əl-İştiraki, hərfi mənası — dirçəliş) — 

(farslar, türklər, aramilər, finikiyalılar, mi- ümumərəbsiyasi partiyası (1966 ilə qədər): 
sirlilər, bərbərlər və b.) ərəbləşdirilməsi İraqda (1968-2003) və Suriyada (1966 il- 
oldu. Bu xalqlar arasında tədricən ərəb dili, dən) iqtidar partiyalarının adı. 
islam dini, ərəblərin maddi və mənəvi mə- yüÜmumərəb ƏSDP 1947ildə Dəməşq ş.- 
dəniyyətinin müxtəlif elementləri yayılırdı. 
Eyni zamanda ərəblər tabe etdikləri xalq- 
ların təsərrüfat, hərbi və mədəni nailiy- 
yətlərini mənimsədilər, bu, dünya siviliza- 
siyasının inkişafına əhəmiyyətli töhfə verən 
ərəb-müsəlman mədəniyyətinin formalaş- 
masına gətirib çıxardı. Xilafətin parçala- 

masından sonra işğal edilmiş ərazilərin 
böyük hissəsində müstəqil dövlətlər ya- 
randı. 

ƏRƏB LEGİONU - 1921 ildə Transior- 
daniyanın mandatlı ingilis orqanlarının 
yaratdığı nizami silahlı qüvvələr. Əsasən 
polis funksiyasını (ictimai asayişin qorun- 
ması, bədəvilərin basqınlarına qarşı müba- 
rizə və s.) yerinə yetirirdi. Könüllülük əsa- 
sında komplektləşdirilirdi, ingili$ subsidi- 
yası hesabına saxlanılırdı. Ə.l.-nun faktiki 
baş komandanları ingilis zabitləri (1921-39 

– polkovnik F.C.Pik: 1939-56 = gen. 
C.BQlabb) idi, Ə.1.-nun sayı 1921 ildə 100 
nəfərdən 1949 ildə 6 min, 1956 ildə 23 min 
nəfərə çatmışdı. Ə.l.-nun bölmələri İkinci 
dünya müharibəsində (İraqda, Livanda, Su- 
riyada), həmçinin Ərəb-İsrail müharibə- 
sində (1948-49) iştirak etmişdilər. İor- 
daniya xalqının milli azadlıq mübarizəsinin 

ndə M.Əfləq, 5.Виаг və Z.Ərsuzi tərə- 
findən yaradılmışdır. 1953 ildə Ərəb so- 
sialist partiyası ilə birləşənə qədər Ərəb 
dirçəlişi partiyası (Hizb əl-Bəəs əl-Ərəbi) 
adlanırdı. Partiyanın ümumərəb rəhbərli- 
yinin ilk və sonuncu başçısı M.Əfləq ol- 
muşdur. ƏSDP ərəblərin siyasi və mədəni 
birliyini yaratmağı qarşısına məqsəd qoy-: 
muşdu: İslam ərəb hərəkatının formala- 
rından biri kimi qəbul edilirdi. Partiya: 
iqtisadi sahədə sosialist görüşlərin tərəfdarı 
idi. 

ƏSDP 1963 ilin fevral-martında İraqda 
və Suriyada hakimiyyətə gəldi (İraqda 
1963 ilin noyabrında çevriliş nəticəsində 

devrilmişdi). Suriyada nüfuz uğrunda mü- 
barizənin gərginləşməsi nəticəsində Bir- 
ləşmiş Ərəb Resp.-nın dağılmasından sonra 
S.Cədidin başçılığı altında hərbi dəstə 1966 
ildə M. Əfləqi və tərəfdarlarını hakimiy- 
yətdən uzaqlaşdırdı. Bundan sonra ƏSDP- 
nin ümumərəb rəhbərliyinə faktiki olaraq 
son qoyuldu, Suriyada və İraqda eyniadlı 
və рагаје| təşkilati strukturlara malik 2 
partiya yarandı, 

1970 ildə Suriyada ƏSDP-nin sol qa- 
nadı H.Əsədin (2000 ilə qədər ƏSDP-nin 

i, M.Şəmsa) S.Hüseyn siyasətinin 
millətçilik təmayülünə (məs., kürdlərə mü- 
nasibətdə), İran-İraq müharibəsinə (1980- 
8) qarşı çıxırdılar. 2003 ildə beynəlxalq 
koalisiya qüvvələrinin İraqa müdaxiləsi ilə 
əlaqədar ƏSDP-nin bütün rəhbərliyi gizli 
fəaliyyətə keçdi. 2005 ildə yeni konstitu- 
siyaya əsasən ölkədə “bəəs"dən “təmiz- 
ləmə” siyasəti həyata keçi i, bu da 
ƏSDP üzvlərinin dövlətdə yüksək vəzifə 
tutmasını qadağan edirdi. Partiyanın so- 
пипси = 10-cu qurultayı 2005 ildə Suriyada 
keçirilmişdir. 
ƏRƏB TAYFALARI ÜSYANI - bax 
Riddə hadisələri (632-633), 
ƏRƏB YAZISI - ərəblərin, həmçinin bir 
sıra digər müsəlman xalqlarının yazı sis- 
temi. Müvafiq dəyişikliklər edilməklə İran, 
İraq (kürdlər), Əfqanıstan, Pakistan və 
Hindistanda (urdudilli əhali, braqu və 
kəşmirlilər), ÇXR-də (uyğurlar), Kambo- 

çada (çamlar) və Vyetnamın q. rayonla- 
rında yaşayan müsəlmanlar tərəfindən is- 
tifadə edilir. 20 əsrin əvvəllərinədək Ma- 
layziya, Filippin və İndoneziyada (Yava, 
sundan və Bali dilləri), Afrikada (suahili, 
Somali, fula, hausa dilləri), Türkiyədə, 
həmçinin Belarus tatarları, Serbiya, Xorva- 
tiya ərazisində yaşayan bosniyalılar, afri- 
kaans dilində danışan kaplar, 1920-ci illə- 
rədək isə qazaxlar, qırğızlar, taciklər, ta- 
tarlar, türkmənlər, özbəklər və Dağıstan 
dillərində danışan bir sıra xalqlar tərəfindən 
işlənmişdir. Azərb.-da 1929 ilədək ərəb 
qrafikası əsasında tərtib olunmuş əlifbadan 
istifadə edilmişdir. Ə.y.-nın qaynağı nəbati 
xəttidir (e.ə. 2 əsrdən — b.e.-nın 2 əsrinədək 
Nəbatiyyə çarlığında yayılmışdı) ki, onun 
kökü suriya-arami yazısına (qədim arami) 
gedib çıxır. Sinay y-a-nın şm.-da məskun- 
laşan ərəbdilli əhali 4-6 əsrlərdən sonra da 
bu yazıdan istifadə etmişlər (ən-Nəmar, 
328: Zebedə, 512, məbədləri). Ərəb dilçi- 
liyi ənənəsinə görə, əsl Ә.у. 6 əsrin əv- 
vəllərində Ləhm pağşahlığının paytaxtı 
Hirada (İraqın Kufə ş.-ndən 5 km. c.-da 
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Qeydlər: Altında nöqtə olan samitlər qalın, altında xətt olan samitlər pəltək, üstündə хән olan saitlər 
uzun tələffüz olunur. Apostrof həmzə işarəsini bildirir, 

yerləşir) təşəkkül tapmış, oradan Qərbi 
Ərəbistana, Hicaz bölgəsinə, Məkkə və 

sonrakı inkişafı 7 əsrin ortalarında Qura- 
nın yazıya alınması ilə bağlıdır. Ərəb 

Ərəb yazısı, 

28 hərf vardır. ki, bunlardan 3-ü (əlif — i, 
vav — 4, yə — s) uzun saitləri ifadə edir. 
Ərəb hərflərinin çoxu sözdəki yerinə görə 
2, 3vəya 4 cür yazılır: öndə, ortada, sonda 
vəayrılıqda. Yazı istiqaməti sağdan soladır. 
Ərəb xəttinin bir sıra növləri vardır ki, 

Mədinə şəhərlərinə keçmişdir. Ə.y.-nın 

əlifbasında samitləri ifadə etmək üçün 

455 



ƏRƏB-AMERİKA NEFT ŞİRKƏTİ 

bunlardan 6-sı daha çox yayılmışdır: Киб şüarı altında aparılırdı, Ə.-Bi.m, hələ xəlifə 

(итиб ili) nəsx, dani, sil, Əh Bəkr dövründə (632: 6341 Aralıq ә 

(üs фала lki yazılı nümunələr 7 тб: sahilindəki şalıraaşlnmışdı. 
in2-ci 1 633 illə Vadi əl-Ərəbədə (Ölü dənizin c.-u) 

əsrin 2-ci yarısına aid papirusda yazılmış 
sənədlərdir. Dəri üzərində yazılmış ən 
qədim Quran cüzləri 8 əsrə aid edilir. 
Quranın ən qədim əlyazması 10 əsrdə 
papirusa və 11: əsrdə kağıza yazılmış 
nüsxələrdir. Müsəlman mədəniyyətində və 
müsəlman incəsənətində Ə.y.-ndan bədli- 
tətbiqi sənət vasitəsi kimi (tikililərin, 
qabların, xalçaların, parçaların, əlyazma 
kitabların və s. bəzədilməsində) istifadə: 

ərəblər Bizans ordusu üzərində ilk böyük 
qələbə qazandılar, 7 əsrin ikinci yarısında. 

bir sıra məğlubiyyətlərdən sonra Bizans 
Suriyada, Fələstində, İraqda, Misirdə, Cə- 
nubi Qafqızda, qismən Şimali Afrikada 
ərazilərini itirdi. Xilafət qoşunu İsgəndə- 
riyyə ş--ni (646), Kipr və Rodos a-rını (648, 

654) ələ keçirdi. 668 ildən hərbi əməliy- 
yatlar, əsasən, Kiçik Asiyada aparılırdı. 
Ərəb qoşunları donunmanin köməyilə bir 
neçə dəfə (668-669, 673-678 və 716-717) 

Səudiyyə Ərəbistanının milli neft şirkəti Konstantinopola uğursuz yürüş etmişdilər. 

("Saudi Aramco”). 1933 ildə Səudiyyə Ə.-B.m. gedişində Aralıq dənizində müba- 

Ərəbistanı hökumətinin Amerikanın “Stan- rizə genişləndi. Donanma üstünlüyündən 

dart Oil of Califomia” neft şirkəti ilə kon- yararlanan ərəblər Krit (823), Malta (353) 

sessiya sazişi nəticəsində yaranmışdır. Neft a-rını ələ keçirdilər. Bizansın 836 ildə 

hasilatı göstəricisi və neft ehtiyatları miq- Airrəmilər hərəkatına kömək cəhdləri baş 

dara görə dünyanın ən iri neft şirkətidir, tutmadı. Siciliya a.-nda (878) və Aralıq 

mənzil-qərargahı Оаһгалда yerləşir. İşçi- dənizinin digər adalarında möhkəmlənən 

lərin sayı 54,8 min nəfərdir (2010), ərəblər Bizansın İtaliyadakı ərazilərinə bas- 
Şirkətin fəaliyyəti Səudiyyə Ərəbistanı qınlar edirdilər (məs., 902, 904 və 5, il- 

audi lərdə). Ordunun silahlandırılmasında və 
hərbi texnikada Bizansdan xeyli geri qalan 
Ərəb xilafətinin uğurları İran-Bizans mü- 
haribələrində (6-8 əsrlər) Bizansın siyasi 
və hərbi cəhətdən zəifləməsi nəticəsində: 
mümkün olmuşdu. Amansız zülm altında 
olan Bizans əhalisinin zəif müqaviməti də 
bu işdə müəyyən rol oynamışdı. 11 əsrin 
əvvəlində Bizans üçün yeni düşmənin - 

icuq dövlətinin meydana çıxması ilə 
ərəblər və bizanslılar arasında rəqabət əv- 

olunmuşdur. 
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hökuməti tərəfindən nəzarətdədir: 

meo” təqr. 260 mİrd. barel neft ehtiya. 

ı malik olan yataqlara, ölkə ərazisində 
ii qazın hasilinə nəzarət edir (Səudiyyə 

Ərəbistanı ehtiyatlarının 9996-1) və müasir 
neft-quz emalı z-dlarına malikdir. Çin, Ya- 

poniya, Filippin, Koreya Resp., Sinqapur, 
BƏƏ, ABŞ və B.Britaniyada filialları, bir- 

gə müəssisələri və törəmə şirkətləri var, 
Şirkətə müasir supertankerlər donanması: 

oxsusdur. “Saudi Aramco"nun Rusiyanın 
LUKoyl" neft şirkəti ilə birgə müəssisəsi vəlki kəskinliyini itirdi. 
r (“Lukoil Saudi Arabian Energy Lid”,  ƏRƏBCƏBİRLİ – Azərb. Resp. Göyçay 

LUKSAR). r-nunun eynladlı kəndi ərazisində orta 
Şirkətin məlumatlarına görə, 2006 ildə əsrlərə aid yaşayış yeri, 1973 ildə tə- 

ın həcmi günə 8,9 mh. barel (ildə sərrüfat işləri görülərkən Ə.-dən 4-8 
1 mln. f neft) olmuşdur. Neftin böyük əsrlərə aid küp qəbirlər aşkar edilmişdir. 

üssəsi neft hasilinin ilkin və təkrar üsul- Qəbirlərdən mis, tunc, gümüş və qızıldan 

larının (su doldurulması və təzyiqin sax- hazırlanmış, üzərində bolluq rəmzi olan 
anılmasının digər üsulları) istifadəsi ilə ilan simvollu sinə bəzəkləri, bilərziklər, 

hasil edilmişdir. 

ƏRƏBBƏSRƏ: 
r-nu 
bəsrə, AX. 

R-n mərkəzi 

üzüklər, sırğalar, muncuqlar, müxtəlif 
formalı şüşə qablar tapılmışdır, Mate- 
rialların əksəriyyəti yerli istehsal möh- 
suludur. Ə.-nin q.-ində aşkar olunmuş 

sonrakı dövrlərə aid qəbirlərdən isə Təbriz 

və Tiflisdə zərb edilmiş (13 əsr) Hülaku 

sikkələri tapılmışdır. 
ƏRƏBDİZƏSİ - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Maku şəhristanının Ətraf: 
bölgəsinin Avacıq kəndistanında, Maku 
$-ndən 26 (он q--də yerləşir. 
ƏRƏBDOVŞANILAR (Dipodidae), 

ərəbdovşanıkimilər - gəmiricilər 

dəstəsindən məməli heyvan fəsiləsi, Bədə- 
ninin uz. 5,5-25 sm-dir: quyruğu bədə- 

Azərb. Resp. Yevlax 
ənd. Ərəbbəsrə ə.d.-nin (Ərəb- 
bad k-ləri daxildir) mərkəzi, 

dən 20 kn şm--ş.-də, Ba- 
гуап dü- 

ündədir. Əh. 915 (2015), heyvandarlıq və 
əkinçiliklə məşğuldur. Ümumi orta məktəb, 
mədəniyyət evi, kitabxana, tibb məntəqəsi 

akən-Yevlax diy. kənarında, 

ƏRƏB-BİZANS MÜHARİBƏLƏRİ (7: 
10əsrlər) - Yaxın Şərq, Aralıq dənizi r-nu 
və: Cənubi Qafqazda Bizans və Ərəb 
xilafəti arasında müharibələr. İslamı yay- 
maq və “kafirlərlə müqəddəs müharibə" 
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Böyük ərəbdovşanı (Allactaga тајог). 

nindən uzundur, çox vaxt ucunda qara-ığ 
rəngli yastı firça kimi tük olur. Uzunsov 

pəncəsi və qısa yan barmaqları (bəzilərində 
yoxdur) olan arxa ətrafları ön ətraflardan 
uzundur. Ə.-ın bir çoxu ancaq arxa ayaqlar: 
üzərində hoppanmaqla hərəkət edir. Adə- 
tən, Avrasiya, Şimali Afrika və Şimali 
Amerikanın dağ və düzənliklərindəki açıq 

landşaftlarda yaşayırlar, 14 cinsə aid 30-a- 
dak növü var. Ə. qış yuxusuna gedir: gecə 
və ya alatoranlıqda fəal olurlar. Bitkilərin 
yeraltı hissələri və toxumlarla qidalanır, 
ildə 1-2 nəsil verirlər. Bəzi Ə. qumbər- 
kidici bitkiləri zədələyir və bir sıra xəstəlik 
törədicilərini yayırlar. Qazıntı qalıqları Oli- 
qosendən məlumdur. 

ƏRƏBXANA – Azərb. Resp. Kürdəmir 
r-nunun Mollakənd ә.д.-пдә kənd, R-n 
mərkəzindən 22 km c.-da, Ağsu-Bəhrəm- 
təpə avtomobil yolu kənarında, Kür çayının 
sol sahilində, Şirvan düzündədir. Əh. 1089 
(2015): əkinçilik, quşçuluq və maldarlıqla 

məşğuldur. Tam orta məktəb, kitabxana, 

poçt var, 
ƏRƏBXANA – Yelizavetpol (Gəncə) qu- 
bemiyasının Zəngəzur qəzasında (9:9.1930 
ildən Gorus r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd, 1918 ildə kənd erməni-daşnak hü- 
cumlarına məruz qalmış, dağıdılmış və: 

əhalisi qovulmuşdur. 
ƏRƏB-XƏZƏR MÜHARİBƏLƏRİ - 
8 əsrdə Cənubi Qafqazda, o cümlədən 
Azərb.-da möhkəmlənmək uğrunda ərəb- 
lərlə xəzərlər arasında mübarizə. 8 əsrin 
əvvəllərində özünün ən qüdrətli dövrünü 
yaşayan Ərəb xilafətinin əsas rəqiblərindən 
olan Bizans mövcud hərbi-siyasi vəziyyətlə 
əlaqədar Qafqazdakı mövqelərini əldən: 
vermişdi. Belə şəraitdə Azərb.-da möhkəm- 
lənmək üçün ərəblərə yalnız onları dəfə- 

lərlə ağır vəziyyətə salmış xəzərlər üzə- 
rində qələbə lazım idi. Bu məqsədlə xəlifə 
TvValidin (705-715) qardaşı Məsləmə ibn 

Əbdülməlik Cənubi Qafqaza, xəzərlərin ələ 

səbəb oldu. Xəlifə П Ömərin (717-720) və 
xəlifə 11 Yəzidin (720-724) dövründə xə- 
zərlərlə ərəblər arasında bu və ya digər 
tərəfin üstünlüyü ilə keçən bir sıra döyüşlər 
baş verdi. Xəzərlərin 730/31 il yürüşü Xi. 
lafət üçün xüsusilə təhlükəli oldu. Xaqanın 
oğlu Barsbəyin başçılığı ilə 300 minlik 
xəzər ordusu Varsanı tutaraq, Ərdəbilin 
ətrafında Savalan dağı yaxınlığında baş 
verən vuruşmada da ərəb ordusunu məğ- 
hübiyyətə uğratdı, Üzun mühasirədən sonra: 
Ərdəbili ələ keçirən xəzərlər sonradan 
Diyarbəkir və Mosuladək irəlilədilər. Xila- 
(ә üçün yaranmış bu təhlükə xəlifə Hişamı 
(724-743) bütün qüvvələri səfərbərliyə 
almağa, xəzərlərə qarşı yeni ordu yarat- 
mağa məcbur etdi. Ərəb qoşunlarının yeni 
başçısı Səid əl-Həraşi “müqəddəs” müha- 
ribədə (с i ha d )iştirak üçün bütün müsəl- 
man könüllülərini öz ordusuna çağırdı. 
Ərəblər Xilat уә 5. qalalarda yerləşən xəzər 
qamizonlarını məhv edib, Bərdəni müha- 
sirəyə aldılar, Gərgin vuruşmadan sonra 
xəzərlər məğlubiyyətə uğradılar. Ərəblər 
Beyləqan və Varsan şəhərlərini tutaraq, 
xəzərləri с.-а çəkilməyə məcbur etdilər. 
Könüllülərlə birləşmiş ərəb qoşunları ilə 
Barsbəyin başçılıq etdiyi xəzər dəstələri 
Bərzənddə üz-üzə gəldilər, Bu dəfə də 
xəzərlər məğlub olub geri çəkildilər. Mu- 
ğan düzündə baş vermiş döyüşdə də bir- 
ləşmiş xəzər dəstələri basıldı, Barsbəy 
öldürüldü. Səid xəzərləri Şirvanadək təqib 
etdi. Həmin il xəlifə Hişamın qardaşı 
Məsləmə yenidən Azərb. və Ərminiyyəyə 
vali təyin olundu. Bərdəyə gələn Məsləmə 
Şirvana keçib, ərəblərə tabe olmaq istə- 
məyən Şabran qalasını uzun mühasirədən 
sonra tutdu, qala müdafiəçiləri qılıncdan 
keçirildi. Dərbəndə yollanan Məsləmə şə- 
hər qalası yaxınlığında düşərgə saldı. Onu 
qarşılayan şəhər hakimi ərəblərə vergi ver- 
məyi öhdəsinə götürdü. Dərbənddəki xəzər 
qarnizonuna isə şəhərdən maneəsiz çıxıb 

getmək icazəsi verildi. 
731/32 ildə Məsləmə xəzərlərin Sə- 

məndər ş.-nədək irəlilədi, lakin xəzərlərin 
yenidən hücuma hazırlaşdıqlarından xəbər 
tutaraq, Dərbəndə doğru geri çəkildi. Dər- 
bənd yaxınlığındakı ağır vuruşmada ərəblər: 
qalib gəldilər. Xilafətin şm. sərhədlərində 
ərəblərin mövqeyini möhkəmlətmək üçün 
Məsləmə Dərbəndə Dəməşqdən, Himsdən, 
eləcə də Fələstin, Şam vəəl-Cəzirənin ауп- 
ayrı yerlərindən gəlmiş minlərlə ərəbi 

hücum edib, onlan məğlubiyyətə 
uğratdı, 

= 737 ildə Mərvan Dərbənd ş.-nin rəisi: 
Useyd əs-Suləminin başçılığı ilə ərəb 
qoşunlarının bir hissəsini Səməndər istiqa- 
mətinə göndərdi, özü isə yol üstündəki 
bütün qala və yaşayış yerlərini tutaraq, 
Dəryal keçidi vasitəsilə Xəzər xaqanlığının 
torpaqlarına girdi. Səməndər yaxınlığında 
birləşən ərəb ordusu xaqanın yaşadığı Bey- 
da ş.-nə hücum edib, xəzərləri və onlarla 
qonşu olan səqləb tayfalarını məğlubiyyətə 
uğratdı, Xəzər xaqanı aman istəməyə və 
islamı qəbul etməyə məcbur oldu. Mərvan 
əsir götürdüyü 40 min xəzər ailəsi ilə 
Arrana qayıtdı və onları Samırla Şabran 
çayları arasında yerləşdirdi. 738 ilin ya- 
zında Mərvanın başçılıq etdiyi ərəb ordu- 
sunun Şəki yaxınlığındakı “dağlı hökm- 
darları”na qarşı uzunmüddətli ağır yürüşü 
uğurla nəticələndi. 741 ildə Şirvanı keçərək 
Muğan, Gilan və Deyləmə hücum edib, 
qənimət və əsirlərlə geri dönən Mərvan 
yolüstü Bərdəni tutdu. Beləliklə, ərəblərin 
Qafqazda, eləcə də Azərb.-da hakimiyyəti 
yenidən möhkəmləndi. Sonrakı 20 ildə 
ərəblər xəzərləri öz nəzarətləri altında sax- 
ladılar. Yalnız Əməvilər devrildikdə (750) 
Xilafətdə baş verən qarışıqlıqdın istifadə 
edən xəzərlər Bizansın təhriki ilə paytaxt- 
larında olan Xilafət nümayəndəsini öldür- 
dülər və bu yolla müvəqqəti müstəqillik 
qazandılar. 

Xilafətdəki hərc-mərclikdən yararlanın 
Bizans 752 ildə sərhəd bölgəsində olan bir 
sıra şəhərləri tutaraq, Cənubi Qafqazda 
diplomatik və siyasi fəallığının güclənməsi 
ilə vəziyyəti öz xeyrinə dəyişdi. 759 ildə 
xəlifə Mənsurun (754-775) Azərb. və Ər- 
miniyyəyə hakim təyin etdiyi Yəzid əs- 
Suləmi Dəryal keçidini tutub orada ərəb 
qarnizonu yerləşdirdi. Bizansa meyil edən 
xəzərləri təhlükəsizləşdirmək və hücumla- 
rinin qarşısını almaq məqsədilə Yəzid 
xaqanın qızı Xatunla evləndi. Lakin iki il 
sonra Xatunun ölməsi xəzər-ərəb müna- 
sibətlərini yenidən kəskinləşdirdi. Xatunun 
ölümündə Yəzidi və onun yaxın adamlarını 
günahlandıran xəzərlər 763/64 ildə böyük 
bir qoşunla hücuma keçərək Şəki, Kam- 
bisena, Xozmas (Xaçmaz) və s. yerləri, 
Balasakan düzünü (Mil və Muğan düzləri), 

nlarından yenidən gücləndi. Onlar bura- 
düki ərəb dəstələrini məğlubiyyətə uğra- 
daraq 100 mindən çox əsir apardılar. Yalnız 
əsrin axırıncı ilində, xəlifə Harun ər- 
Rəşidin (786-809) dövründə baş verən və 
xəzərlərin qələbəsi ilə başa çatan döyüşdən 
sonra əldə edilmiş barışıq nəticəsində on- 
Tarın Cənubi Qafquza yüz ildən çox davam 
edən yürüşlərinə, demək olar ki, son qo- 
yuldu, 

ƏRƏB-İSRAİL MÜHARİBƏLƏRİ - 
1940-80-ci illərdə İsrail ilə ərəb dövlətləri 
arasında silahlı münaqişələr. 

Ə,-İ.m. (1948-49) İordaniya, 
Misir, Suriya, İraq, Livan, Səudiyyə Ərə- 
bistanı və Yəmən ilə İsrail arasında baş 
vermişdir. Fələstinin yəhudi və ərəb döv- 
lətlərinə bölünməsi barədə BMT Baş 
Assambleyasının 1947 il 29 noyabr tarixli 
qətnaməsinin həyata keçirilməsi planına 
cavab olaraq başlandı. Bu plan ərəb döv- 
lətlərinin başçıları tərəfindən rədd edildi, 

1948 il mayın 14-də Fələstin üzərində 
Britaniya mandatının müddəti bitdi və 
burada İsrail dövləti elan olundu. Mayın 
15-də Ərəb legionu да daxil olmaqla ərəb 
qoşunları Fələstinə girdi. 1948 ilin yay 
payızında ərəb qoşunlarının döyüş баса- 
rığının aşağı olması və ərəb dövlətlərinin 
liderləri arasındakı ziddiyyətlər səbəbindən 
İsrail bir-birinin ardınca rəqiblərini məğ- 
lübiyyətə uğratdı. 1949 il yanvarın 7-də 
atəşkəs haqqında saziş imzalandı. Ə.-İ.m. 
(1948-49) nəticəsində İsrail ərəb dövlətinin 
yaradılması üçün nəzərdə tutulmuş Fələstin 
ərazisinin 6,7 min kmz-ni (11 min km?-dən), 
həmçinin Qüds ş.-nin bir hissəsini zəbt 
edərək BMT-nin qararına əsasən İsrnil 
üçün müəyyənləşdirilmiş ərazini təqr. 482 
genişləndirdi. Qəzza bölgəsi Misirin пә- 
zarəti altında qaldı: İordaniya İordan с̧а- 
yının q, sahillərini və Qüdsün ş. hissəsini 
ilhaq etdi, 960 min (müharibəyəqədərki 1 
mİn. 350 min nəfər ərəb əhalisindən) 
Fələstin ərəbi qaçqına çevrildi. Beləliklə, 
qonşu ərəb ölkələrində olduqca ağır şə- 
raitdə yaşayan Fələstin qaçqınlarının prob- 

İemi meydana çıxdı. İsrailin Fələstin qaç- 
qınlarının vətənə qayıtması və vətənə 
qayıtmaq istəməyən şəxslərin əmlakının 
əvəzinin ödənilməsi haqqında BMT Baş 
Assambleyasının 1948 il 11 dekabr tarixli 
qərarını yerinə yetirməməsi, həmçinin 
müharibə nəticəsində meydana çıxan digər 
problemlərin həll edilməməsi Yaxın Şərqdə 
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ə təhlükəli vəziyyətin ya: 

Fransa ilə birlikdə Misirə 

dişində İsrail Si 

yanın Holan yüksək- 

ali Qoa kurortu, Hind 

zilərdən kütləvi surətdə ərəb əhalisini qov 
ğa başladı. 1968-73 illərdə İsrail cəb. 

həyanı rayonlarda lokal hərbi əməliyyatları 
(“qüvvədənsalma müharibəsi”) davam et- 
dirirdi. 1970. illərdə Misir tərəfində so- 

vet HHQ və HHM bölmələri də iştirak 

edirdilər 

Ə.-İ.m. (1973) 
haribəsi Qiyamət günü mü 

oktyabrın 6-dan 25-dək Mi- 

sir, Suriya ilə İsr: 

Səbəb ərəb dövlət 

haribəsi 
arasında baş vermişdir. 

in 1967 il məğlu- 
biyyətinin əvəzini çıxmaq cəhdi idi. Misir 

nin ən uğurlu əməliyyatı Süveyş 
əsi və İsrailin “Bar-Lev mü- 

yarılması (6-10 oktyabr) idi. 

nda uğurlarını davam 
etdirməyən Misir komandanlığı təşəbbüsü 
əldən verdi, Bu da öz növbəsində İsrail 

ordusuna Бу n Holan yüksəkliklərinə 

hücumunu dəf ə və Misir qoşunlarını 
ğa imkan yaratdı 

Hər bir tərəf müharibədə özünü qalib elan 
məğlubiyyətə 

etdi, 1970-ci illərin ikinci yarısında Misir 

dərək 
1979 ilin martında Vaşinqtonda separat 
prezidenti Ə.Sədar İsraillə barışı 

sülh müqaviləsi imz: ladı, Bu müqaviləyə 
görə, İsrail Sinay y-a-nı Misirə qaytardı, 
Misir isə İsraili tanıyaraq Fələstində ərəb 
dövlətinin yaradılması tələbindən imtina 

etdi 
Ә.-1.т. (1982-83) İsrail ilə Li- 

rasında olmuşdur. Fələstin Azadlıq 
n Cənubi Livandakı bazalarına 

zərbə endirmək məqsədilə İsrail 1982 ilin 

iyununda Livana soxuldu. Qərbi Beyrutda 
Fələstin dəstələrini və onların müttəfiqləri 

olan livanlıları mühasirəyə alan İsrail 1982 

“Oktyabr mü- 

il iyunun ortalarından avqustadək şəhəri 

atəşə və bombardmana məruz qoydu. Nə- 
ticədə tərəflər Fələstin silahlı birləşmələ. 

rinin Beyrutdan çıxarılmasına dair razılığa 
gəldilər. 1983 ildə İsrail Livanla sülh mü- 
qaviləsi bağlamağa nail oldu və 1985 ilin 
iyununda öz qoşunlarını, İsrail sərhədinə 
qonşu “təhlükəsizlik zonaları" istisna ol- 
maqla, ölkə ərazisinin çox hissəsindən 
çıxartdı. Livanda İsrailə qarşı "Hizbullah" 
təşkilatının qüvvələri tərəfindən aparılan 
partizan müharibəsi 2000 ildə İsrail qoşun- 
larının ölkədən tamamilə çıxarılması ilə 
yekunlaşdı (bax həmçinin Yaxın Şərq mü- 
"aqişəsi) 
ƏRƏBİSTAN, Ərəbi yy ə (23 x-)- 
Qərbi Asiyada Roma əyaləti: 106 ildə 
imperator Trayanın (98-117) Nəbatiyyə 
çarlığı ərazisini işğal etməsi nəticəsində 
yaranmışdı. İndiki İordaniya, Suriyanın 

Sinay y-a və Səudiyyə Ərəbistanının 
şm--q.-ini əhatə edirdi. İnzibati mərkəzi 
Bosra ş. idi. Romalıların hakimiyyəti za- 
manı iqtisadi çiçəklənmə dövrünü yaşamış, 
“Şah yolu” bərpa edilmişdir. Ə. şəhərlə- 
rində yeni tikililər salınmış, parfiyalılarla 
karvan ticarəti genişlənmişdi. Diokletian 
dövründə, təqr. 297 ildə Ə. iki əy: 

bölünmüşdü. Roma imperiyası bölündük- 
dən sonra (395) ərəb tayfaları müstəqil 
olmağa çalışdılar, bununla belə sərhədləri 

qorumuq: haqqında romalılarla razılığa 
gəldilər. /ran-Bizans müharibələrinin so- 
nuncu mərhələsində (602-629) tərəflər 
zəiflədi və Ərəb istilalarına müqavimət 
göstərə bilmədi. Tezliklə (640-cı illər) Ə. 
Xilafətin tərkibinə qatıldı. 
ƏRƏBİSTAN ÇUXURU - Hind okea- 

nının şm.-q.-ində sualtı çuxur, Ərəbistan 
dənizinin böyük bir hissəsini tutur. Ərə- 
bistan-Hindistan, Marri, Maldiv silsilələ- 

rinin sualtı yamacları və Hindistan y-a-nın 
materik yamacı ilə əhatələnir. Uz. təqr. 
2500 Хт, eni 1500 /rr-ədəkdir, 4000 Хн-ә- 

dək dərinliklər üstünlük təşkil edir, ən dərin 

yeri 5803 m-dir. Dib çöküntüləri fora- 
miniferli lillərdən ibarətdir. 

ƏRƏBİSTAN DƏNİZİ - Hind okeanının 

şm--q.-ində Ərəbistan (q.-də) və Hindistan 

(ş.-də) y-a-ları arasında yarımqapalı dəniz, 
Yəmən, Oman, BƏƏ, İran, Pakistan, Hin- 

distan, Cibuti və Somalinin sahillərini yu- 

yur, Sah, 4832 min m-dir: dərinliyi 
şm.-dan c.-a doğru 2500 m-dən 4500 m-ə- 

dək artır, maks. dərinliyi 5803 m-dir. Hind 

çayı Ә.4.-пә tökülür, Sahilləri hündür, 

qayalı, bəzi yerlərdə delta tiplidir, çoxlu 
körfəz və buxtalarla parçalanmışdır. Ən 
böyük körfəzləri: Ədən, Oman, Kaç, Kam- 

bey, Adalar azdır və sahilə yaxin yerləş- 

си, 

ƏRƏBİSTAN YARIMADASI 

mişdir: ən böyükləri Sokotra və Lakka- 
divdir. Dib relyefi hamardır, şm.-dan c.-a 

meyillidir. Q.-ində Marri sualtı silsiləsi 
uzanır. Dib çöküntüləri biogen lillərdən, 

materik sahilləri terrigen çöküntülərdən, 
Mərcan а-п ətrafi isə mərcan qumlarından 
ibarətdir. Musson iqlimi var. Qışda şm.-ş., 
yayda e.-q. küləkləri əsir. Yazda, yayda və 
payızda tez-tez tayfunlar olur, Havanın 

temp-ru qışda 20-25"C, yayda 25-29"C- 
dir. İllik yağıntı q.-də 125 т/п-әдәк, ş.-də: 
3100 "m-dək çatır. Səth suyunun orta 
temp-ru qışda 22-277C, yayda 23-28”C- 
dir. Duzluluğu 35.8-36,598--dir, Səth axın- 
larının istiqaməti yayda ş.-ə, qışda q.-ədir. 
Hünd. 5,1 m-ə çatan yarımgünlük qabar- 

г olur. Faunası: düqon, uçan balıq, 
tunes, qilincbalıq, cənub siyənəyi, yelkən- 
balıq və s. Mühüm portları: Mumbai (Hin- 
distan), Kəraçi (Pakistan), Ədən (Yəmən). 

ƏRƏBİSTAN PLATFORMASI – bax 
Ərəbistan yarımadası. 

ƏRƏBİSTAN SƏHRASI - Misirdə вәһ- 

газ Böyük səhranın Nil çayı vadisi və 
Qırmızı dəniz arasında qalan şm.-ş. hissəsi 
C.-da 220 şm.e.-dək uzanaraq Nubiya 
səhrası ilə birləşir. Səthinin çox hissəsi 
çınqıl, qum və əhəngdaşıdan ibarət plato 
(orta hünd. 500 m). ş.-i Qırmızı dəniz sahili 

boyu qədim kristallik süxurlardan təşkil 

olunmuş Elbay silsiləsidir (hünd. 2187 m- 
dək). Qışda silsilənin ş. yamaclarına Qır- 
mızı dənizdən şm.-ş. küləkləri ilə gətirilən 

qısamüddətli yağıntı düşür. Vadilərdə kol 
bitkiləri, akasiya, yulğun, xurma ağacı və s. 
bitir. Əh. köçəridir: heyvandarlıq (keçi, 
qoyun, dəvə), bəzi vahələrdə əkinçiliklə 
məşğuldur. Qırmızı dəniz sahili boyunda 
neft, fosforit, tikinti daşı çıxarılır. 
ƏRƏBİSTAN YARIMADASI - Asiya- 

nın c.-q.-ində Yer kürəsinin ən böyük ya- 
rımadası, Sah. 2,73 mln. km?, Q.-də Qır- 

mizi dəniz, c.-da Ədən körfəzi və Ərəbistan 

dənizi, ş.-də Oman və İran körfəzləri ilə 

əhatə olunur, şm. sərhədi adətən 309 şm.e. 
paraleli, bəzən Səudiyyə Ərəbistanının 

İordaniya və İraqla sərhədi götürülür. Uz. 
şm--dan c.-a 1950 km, ş--dən q.-ə 2550 km- 
dir. Ərazisinin böyük hissəsini Səudiy- 
yə Ərəbistanı tutur, Yəmən, Oman, BƏƏ, 
Qətər, Küveyt, İordaniya və İraqın c. his- 
sələri də Ә.у.-пдафг, Sahil xətti zəif 

parçalanmışdır. Qırmızı dəniz və İran kör- 
fəzi sahilləri boyu mərcan rifləri ya- 
yılmışdır. 

Relyef. Ə.y.-nda düzənliklər və platolar 
üstünlük təşkil edir, mərkəzi hissəsini Nəcd 

yastıdağlığı tutur. C.-q.-də Yəmən dağları 
yerləşir (yarımadanın ən yüksək nöqtəsi, 
hünd. 3660 m olan Ən-Nabi-Şaib d. bu- 

Ərəbistan səhrası. Misir. 

radadır), Qırmızı dəniz sahili boyu ensiz 

ovalıq, Ədən körfəzi sahili boyu Hadra- 

maut platosu (hünd. 2178 m-ədək), Oman 

körfəzi sahili boyu Həcər d-rı, İran körfə- 

zi sahili boyu Əl-Xasə ovalığı (hünd. 221 
m-ədək) uzanır. Ə.y.-nın çox hissəsi qum- 
hu-daşlı səhralar və yarımsəhralardır (Bö- 

yük Nəfud, Suriya, Kiçik Nəfud, Rub 
Əl-Xali və s.). 

Geoloyi quruluş və faydalı qazıntılar, 
Əy, tektonik cəhətdən Miosendə Afrika 

plitəsindən ayrılmış Ərəbistan litosfer 
plitəsindən ibarətdir. Plitə şm.-dan Тауг 
(Toros), şm.-ş.-dən Zaqros d-rn ilə örtülür 
Yarımadanın c.-q. hissəsində Ərəbistan 
platformasının Kembridən əvvəlki, əsasən 

Üst Proterozoy yaşlı süxurları səthə çıxır və 
Ərəbistan-Nubiya qalxanını əmələ gətirir 
Ş--də platformanın bünövrəsi Paleozoy 
Mezozoy və Paleogenin terrigen və kar- 
bonat çökünüülərindən və evaporitlərdən 
ibarət qalin çökmə örtüyü altındadır. Şm. 

-də örtük süxurları ön Mesopotamiya 
çökəyinin Neogen-Dördüncü dövr molas- 
larının altına gömülür. İran körfəzi sahi: 
linin çökmə süxurları iri neft və qaz 
yataqları ilə zəngindir. Qızıl, dəmir, əlvan 
metallar, həmçinin boksit, fosforit filizlə 
rinin (Ərəbistan-Afrika fosforitli əyaləti), 

mərmərin də yataqları məlumdur. Yarım 
adanın böyük bir hissəsini Ərəbistan arte- 
zian hövzəsi tutur, C.-ş.-dən yarımadanı 

Ərəbistan yarımadası, Asir dağlan. 
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ƏRƏBİSTAN-AFRİKA FOSFORİTLİ ƏYALƏTİ 

haşiləyən dağlarda yüksək seysmiklik mü- 
şahidə olunur. 

İqlim. İqlimi c. və orta hissədə tropik, 
şm--da subtropikdir. Yayda, demək olar ki, 
yarımadanın hər yerində havanın temp-ru 
35-36"C təşkil edir, maks. 557C-yə qə- 
dərdir. Yanvarın orta temp-ru c.-da 15-25, 
şm-da 8-157C-dir, Qışda şm.-da və dağ- 
larda donuşluq olur. Yağıntının illik miq- 
darı 100 indən azdır, yalnız Yəmən 0-п- 
nın q. küləktutan yamaclarında 500-1000 
mm-ədək, Hadramaut platosunda 500 ипт-- 
ədək düşür. Yazda və yayda güclü küləklər 
qum firtinaları yaradır. 

Çaylar və göllər. Daimi axarı olan 
çaylırı с. və e--qi-dədir (Masila, Həcr, 
Maur və 5.). Vadilərin əksəriyyəti səhra 
qumlarında itir, Nəcd yastıdağlığının mər- 
kəzi hissəsindəki karst suları və İran körfəzi 

sahilində səthə çıxan lay suları böyük 
ət kəsb edir. Çeşmə və kəhrizlərin 

ətrafında vahələr var 

Torpaqlar, bitki örtüyü, heyvanlar 

əhəmi 

aləmi. Yarımadanın əsas hissəsini şoran 
çökəklik tomaqları və şoranlıq bitkilərinin 

primitiv torpaqların yer aldığı 
ar tutur. Hərəkətedən qum- 

ərazi torpaqdan уә bit- 
Əly--nın şm: һӧзә- 

qonur torpaqlardan 
tropik səhralar yerləşir. Mərkəzi 

Kiçik Nefud, сда Rub-əl-Xali 
ləcd yastıdağlığında səh- 

a məxsus taxıl otları və kol bitkiləri 

boz-qor 

raları uzat 

ayılmışdır. Dağlar qırmızı-qonur, vul: 
lr isə tündrəngli torpaqlardan 

r. Yəmən d-rında yamacların aşağı 
00-1200 m yük- 1 daşlı səhralar, 

ş dağ nası (süd- 
ci), 1800 n-ədək yük- 

klikdə püstə, zey icları, həmişəyaşıl 
kollar bitir, daha yüksəkliklər çəmənlik- 
rdən ibarətdir, Həcər d-rıni səhralaşmış 
avannalar və seyrək meşəlik tutur. Çaylar, 

akasiya, yulğun, qaratikan, 
düm cəngəllikləri uzanır 

a palması, qəhvə ağacı, buğda, arpa 
ə s, bitkilər becərilir. F auna adətən gə- 

r bo) 

n (qumsiçanı, ərəbdovşanı və 
), dirnaqlilardan (qazellər və s.), yirtı- 

eılardan (kaftar, çaqqal, tülkü, dağlarda 
bəbir, vəhşi pişik və s.) ibarətdir. Sürü- 
nənlər, quş 
Birsira r 

ƏRƏBİSTAN-AFRİKA FOSFORİTLİ: 

(o cümlədən köçəri) çoxdur, 

lrda çəyirtkənin çoxalma ocaq- 

ƏYALƏTİ - Afrika və Ərəbistan y-a-nın 
şm. hissələrini əhatə edir, sah, 9 min, Хән2- 
dən çoxdur. Р.Озп kəşf olunmuş ümumi 
ehtiyar 9,5 mlrd. /-4ап çox, onun filizdəki 
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miqdarı təqr, 309)-dir, 1885 ildə kəşf edil- 
mişdir, sənaye istismarı 20 əsrin əvvəlindən 
əsasən açıq üsulla aparılır. Afrika-Ərə- 
bistan platformasının kənar hissələri və 
Atlas qırışıqlıq vilayəti ilə əlaqədardır. В iri 
hövzədən ibarətdir. Ən böyük yataqlar 
Mərakeş hövzəsindədir. Yataqlar Erkən 
Təbaşir-Paleogen yaşlı silisiumlu-karbo- 
natlı terrigen formasiyalarda lokallaşmış- 
dır. Filiz cisimləri layşəkillidir. 
ƏRƏBİSTAN-HİNDİSTAN SİLSİLƏ- 
Sİ - Hind okeanının c.-q.-ində sualtı aralıq 
okean silsiləsi. Ədən körfəzindən Rodriges 
a.-nadək 3700 km məsafədə uzanır, eni 
350-650 /m, dibinin dərinliyi 4000 ə-dir, 
yalı üzərində 2500-3000 m dərinliklər 

üstünlük təşkil edir (ən az dərinlik — 1271 

m). Səthi güclü parçalanmışdır, çoxsaylı 
köndələninə qırılmalarla silsilə ayrı-ayrı 
seqmentlərə bölünmüşdür. 1964 ildə “Vit- 

yaz" gəmisində aparılan tədqiqatlar nəticə- 
sində Ə.-H.s.-ndə ilk dəfə ultraəsasi sü- 
xurların çıxışı, dəmir-manqan konkresi- 
yaları, sulfid minerallaşması sahələri aşkar 
edilmişdir. 
ƏRƏBİSTANLILAR - Erkən Paleolit 
dövründən Ərəbistan y-a-nda məskun- 
laşmış və elə, 2-1-ci minilliklərdən era- 

mizin 6 əsrinədək mövcud olmuş Cənubi 
Ərəbistan sivilizasiyasının (Qərəban, Au- 
san, Məin, Səba, Həzramaut, Himyəri 
dövlətləri) yaradıcısı olan qədim yerli 
əhali, Ərəblərin formalaşmasında iştirak 
etmişlər. 

ƏRƏBİZMLƏR - hər hansı bir dilə ərəb 

dilindən keçən sözlər. Azərb., fars, türk, 

urdu və ispan dillərində çoxlu Ə.-lər 
Bünün səbəbi əvvəllər ərəblərin fəthləri, 

sonralar orta əsrlərdə isə ərəb dilində ya- 
ranmış elm və mədəniyyətin təsiridir. İspan 
dili vasitəsilə ərəb sözləri Qərbi Avropa 
dillərinə də keçmişdir, Rus dilinə Ə.-lər bir 

tərəfdən Qərb dilləri vasitəsilə, digər 
tərəfdən də Rusiyanın müsəlman xalqlarla 
qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində gəlmişdir. 
Almanax, alkoqol, analin, admiral, qudron, 
sultan, şərbət kimi sözlər bir sıra dillərə 

keçmiş Ə.-lərdir. Ərəb dilinin Azərb. dilinə 

təsiri 7 əsrdən başlamışdır. Bu təsir nəti- 
cəsində ərəb dilindən Azərb. dilinə, bir çox 
sözlər keçmişdir. Bunlar, əsasən, din və 
müxtəlif elmlərlə əlaqədar olan sözlərdir 

(Allah, din, islam, möcüzə, Mikayıl, Rə- 

him, cahil, aciz, aşiq, əməl, məktəb, feil, 
daxil, zahir və 5.), Ə.-lər özünəməxsus 

fonetik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər, 
Bir qayda olaraq, bu sözlər ahəng qanununa 
tabe edilmir (qanc, ərazi, övlad, mətbuat). 
Lakin zəruri və təbii ünsiyyət vahidlərinə 
çevrilmiş Ə.-lərin xeyli hissəsi sabit se- 

mantik xüsusiyyətə malik olmaqla yanaşı, 
fonetik cəhətdən də ahəng qanununun tə- 
ləbləri əsasında dəyişərək, tələffüz tərzinə 
görə də azərbaycancalaşmışdır (adam, axır, 
dövlət, zalım, zamun, kağız, kəlmə, lazım, 
məsələ, fayda, xarab, hava, halal, haram, 
cavab), Klassik Azərb, ədəbiyyatında Ə... 
dən geniş istifadə olunmuşdur. 

Əd: Cəfərov S. Müasir Azərbəycan dili, 
Leksika. В. 1982, Kazımov Q. Seçilmiş əsərləri, 
Veild. В, 2008, 
ƏRƏBKƏNDİ - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Maku şəhristanının Ətraf: 
bölgəsinin Avacıq kəndistanında, Maku ş.- 
ndən 31 Хән e.-q.-də yerləşir, 
ƏRƏBQARDAŞBƏYLİ - Azərb, Resp, 
Neftçala r-nunun Cəngan ә.9.-п0ә kənd, 
R-n mərkəzindən 30 km şm.-q.-də, Kür 
çayının sol sahilində, Cənub-Şərqi Şirvan 
düzündədir. Əh. 472 (2015): əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, kitabxana, həmçinin 8-14 əsrlərə aid 
yaşayış yeri var. 
ƏRƏBQARDAŞBƏYLİ – Azərb, Resp, 
Salyan r-nunun Kür: Qaraqaşlı ə.d.-ndə 
kənd. R-n mərkəzindən 8 im c.-ş.-də, 

Salyan-Neftçala avtomobil yolu kənarında, 

Kür çayının sahilində, Salyan düzündədir, 
Əh. 1045 (2015): əkinçilik və heyvan- 

darlıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, klub, 
kitabxana var, 

ƏRƏBQƏDİM - Azərb. Resp. Qobustan 
r-nunda kənd. Ərəbqədim ə:d.-nin (Ərəb- 
qədim, Göydərə, Nardaran k.-ləri daxildir) 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 12 kn c.-ş.-də, 
Zəngidərə çayının (Pirsaat çayının qolu) sol 
sahilindən 4 km aralıdır. Əh. 1509 (2015), 

əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Tam orta məktəb, klub, kitabxana, tibb 
məntəqəsi var. 

ƏRƏBQUBALI – Azərb. Resp. Kürdəmir 
r-nunda kənd. Ərəbqubalı ə.d.-nin (Ərəb- 
qubalı, Çölqubalı, Məhərrəmli k.-ləri da- 

xildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 32 km 
c,-ş--də, Baş Şirvan kollektoru sahilində, 
Şirvan düzündədir. Əh. 1450 (2015), əkin- 

çilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 2 tam 
orta məktəb, 2 klub, 2 kitabxana, feldşer- 
mama məntəqəsi, poçt, həmçinin orta əsr- 

lərə aid Şəhərgah yaşayış yeri var. 
ƏRƏBLƏR - Azərb. Resp, Bərdə r-nunun 

Güloğlular ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
8 km şm--ş--də, düzənlikdədir. Әһ, 325: 
(2015), əkinçilik və heyvandarlıqla məş-: 
ğuldür, Tam orta məktəb, tibb məntəqəsi, 
mədəniyyət evi var. 
ƏRƏBLƏR - Azərb, Resp. Şabran r-nu-: 
nun Gəndov ə.d.-ndə kənd, Е-п mərkə- 
zindən 14 km şm.-q.-də, Samur-Dəvəçi 
ovalığındadır. Əh. 254 (2016): heyvan- 

Misir ərəbləri, 

darlıq və əkinçiliklə məşğuldur. İbtidai 
məktəb var, 
ƏRƏBLƏR (özlərini əl-ərəb — “əzəl 

adlandırırlar) — Qərbi Asiya və Şimali 
Afrikanın ərəb ölkələrində yaşayan xalqlar 
qrupu, mədəni-tarixi birlik. Misirdə (63,3 
mln. nəfər, o cümlədən nisir/ilər 57,6 mİn. 
nəfər), Sudanda (bəqqarə Ə.--i təqr. 25 mln, 
nəfər), Əlcəzairdə (23 mİn. nəfər, o cüm- 
lədən əlcəzairlilər 21,6 min. nəfər), Səu- 
diyyə Ərəbistanında (18,9 mln. nəfər, o 
cümlədən Səudiyyə ərəbləri 16 mln. nəfər), 
Yəməndə (16,7 тајп. nəfər, o cümlədən 
yəmənlilər 16,2 mln. nəfər), İraqda (15 
mln. nəfər, o cümlədən iraq/ılar 13,3 mİn. 

nəfər), Mərakeşdə (14,7 mln. nəfər, o cüm- 
lədən mərakeşlilər 11,7 mİn. nəfər), Su- 
riyada (14 mİh. nəfər, o cümlədən suri- 
yalılar 12.mİn. nəfər), Tunisdə (9,4 тајп. 
nəfər, o cümlədən runislilər 64 mln. nəfər), 
İordaniyada (6,5 mln. nəfər, o cümlədən 

iordaniyalılar 1,2. mİn. nəfər), Liviyada 
(4,8 min. nəfər, o cümlədən /iviyalılar 3,2 
mİn. nəfər), Livanda (2,8 mln. nəfər, o 
cümlədən /ivaniılar 2,3 min. nəfər), Fə- 
ləstində (1:9 mİn. nəfər, o cümlədən fə- 
ləstinlilər 1,8 mln. nəfər), Mavritaniyada 

(mavritaniyalılar 1,7 mln. nəfər), Küveytdə 
(1,5 min. nəfər, o cümlədən küveytlilər 591 
min nəfər), İsraildə (İsrail ərəbləri 1.4 mln. 
nəfər), Omanda (1,2 mİn. nəfər, o cüm- 
lədən Oman ərəbləri 1 тајп. nəfər), BƏƏ- 
də (1,1: пи. nəfər, o cümlədən, Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri ərəbləri 298 min nəfər), 
Bəhreyndə (401 min nəfər, o cümlədən 
bəhreynlilər 394 min nəfər), Qətərdə (302 
min nəfər, o cümlədən qəfərlilər 80 min 
nəfər), Qərbi Böyük Səhrada (mavr/ar 226 
minnəfər), Somalidə (təqr. 100 min nəfər), 
Cibutidə (təqr. 10 min nəfər) və Komor a- 
rında (təqr. 10 min nəfər) yaşayırlar. Ərəb 

ƏRƏBLƏR 

Ərəblərin 

icmaları həmçinin Braziliyada (9 min. 
nəfər), Fransada (5,9 mln. nəfər), İndo- 

neziyada (5 min. nəfər), Argentinada (4,5 
пм, nəfər), ABŞ-da (3,7 mİn. nəfər), İran- 
da (Xuzistan ərəbləri 2 mln, nəfər), Ve- 
nesuclada (1,6 mln. nəfər), Meksikada (1 

min. nəfər), Türkiyədə (| mİn. nəfər), Çad- 

da (şuva Ə.-i 810 min nəfər), İspaniyada 
(800 min nəfər), Avstraliyada (375 min 

nəfər), Almaniyada (221 min nəfər), Bel- 
çikada (178 min nəfər), Pakistanda (156 
min nəfər), Hindistanda (101 min nəfər), 
Nigeriyada (Mayduqur ş.-ndən ş.-də: 100 
minnəfər), Kamerunda (kanurilərlə qarışıq: 
50 min nəfər), Rusiyada (10 min nəfər) və 
s, ölkələrdə məskunlaşmışlar. 

Ə. ərəb dilinin lokal dialektlərində da- 

nışırlar. Suriya və İraqın bəzi etnokonfes- 
sional qrıpları məişətlərində arami dillə- 
rindən birinin dialektlərini qoruyub sax- 
lamişlar, Ərəbistan y-a-nın c.-undakı əha- 
linin bir qismi (Yəməndə məhrələr və 
sokotralılar, Omanda şəhrilər, bəthərilər, 

hərsusilər) sami dillərinin Cənubi perife- 
riya qrupunun dilində danışırlar. Ə.-in 
əksəriyyəti müsəlmandır, xristianları da 
(Misirdə qibtilər, Livanda maronilər) var, 

Ә.Ап əcdadları e.ə. 2-ci minilliyin or- 
talarından bədəvilərin həyat tərzini mənim- 
səmiş ərəbistanlılardır. Vahə və vadilərdə 
əkinçilik inkişaf edir, ticarət məskənləri 
yaranırdı. Mərkəzi və Şimali Ərəbistan 

sakinlərini (Cənubi Ərəbistan sivilizasiya- 
sının daşıyıcılarından fərqli olaraq) qonşu 
ərazilərdə yaşayanları təqr. е.ә. 7 əsrdən Ə, 
(Aşşur salnamələrində “aribi” — sami dil- 

lərində “səhra adamı olmaq”) adlandırır 
dılar, Ərəb tayfaları “cənub” (qəhtanilər, 
yaxud Yəmən ərəbləri) və “şimal” (əd- 
nanilər, yaxud nizarilər) qollarına bölü- 
пӧпәг, Bu qruplar yarımadanın bütün əra- 

улу су. İran körfəzi regionu. 

zisində və ondan kənarda məskunlaşmış, 
Nəbatilər dövlətinin, Palmiranın yaradıl- 
masında iştirak etmiş, Qəssanilər (Bizansla 

sərhəddə) və Ləxmilər (İranla sərhəddə) 
dövlətlərinin əsasını qoymuşlar. İslam di- 
ninin meydana gəlməsi və Xilafətin ya- 
ranması ərəb tayfalarının və Cənubi Ərə- 
bistanın oturaq əhalisinin vahid birlikdə 

konsolidasiyasına gətirib çıxardı. Ərəb 
istilaları gedişində Ə. Mərkəzi Asiyadan 
Pireney y-a-nın q. sahillərinə qədər uza- 
nan ərazilərdə məskunlaşmışdılar. 7-10 

əsrlərdə formalaşmış Müsəlman mədəniy 
yətinə Xilafətin tərkibinə daxil olan qeyri- 

ərəb xalqlar da mühüm töhfələr vermişlər 
Ərəb xilafəti 10 əsrdə parçalandı, 945 ildə 

Bağdadın Büveyhiilər tərəfindən işğalından 
sonra xəlifələrin nüfuzu sarsıldı. Abbasi 

xəlifələrinin hakimiyyətini Səlcuqilər xi- 
las etdilər. Məlikşahın (1072-92) dövründə 
ərəb-müsəlman dünyasının ş. hissəsinin 
yarısı: Səlcuqilərin hakimiyyətinə keçdi 
Ә. tədricən hakimiyyətdən uzaqlaşdırıl- 
di. 1258 ildə Hülakıların Bağdadı tutması 

Ə.-in İraqdakı hakimiyyətinə son qoydu. 
Qərb torpaqlarında, xüsusilə Misir və 
Suriyada 868 ildən etibarən Tulunilər 

(Tulunoğulları),İsşidilər. Əyyubi 
lər və Məmlüklər kimi türk dövlətləri siyasi 

hakimiyyətlərini qurdular. Beləliklə, Ə. 13 
yaraq siyasi səhnədən uzaqlaş- 

dirildilar, Sultan / Səlim (1512-20) və Sul- 
tan / Süleyman Qanuninin 11520-66) döv- 
ründə Suriya, Misir, Ərəbistanın böyük 
hissəsi, Tunis, Əlcəzair və Mərakeş Os- 

manlı torpaqlarına qatıldı. Nəticədə Ərə- 
bistanın vahələrində yaşayan ərəb qəbilələri 
istisna olmaqla, bütün Ə. türklərin haki- 

miyyəti altına keçdi. 

19 əsrdən etibarən ərəb torpaqları 
B.Britaniya, Fransa, İtaliya, İspaniya (Mə- 
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ƏRƏBLİ 

rakeşin bir hissəsini hələ 15-16 əsrlərdə 
Portuqaliya işğal etmişdi) kimi müstəm- 

ləkəçi dövlətlər tərəfindən zəbt olundu. 
Yalnız Orta Ərəbistan (Hicaz da daxil ol- 
maqla) bu işğaldan kənarda qaldı. Müs- 

ətinə qarşı mübarizə 

iclənməsinə, milli- 
sinin yayılmasına, eyni 

əlli millətçilik hisslərinin 
oyanmasına gətirib çıxardı. İkinci dünya 
müharibəsindən sonra ümumərəb təşkilat- 

Ərəb Dövlətləri Liqası 
(1945), Ümumərəb Bazarı (1964), Neft 

İxrac Edən Ərəb Ölkələri Təşkilatı (1968), 

Ərəb Sənaye İnkişafı Mərkəzi (1969: 1978 
Təşkilatı), 

təmləkəçilik siy: 
Ə.-də özünüdərkin 

dini birlik ide) 
zamanda mə 

ları: yarandı 

İnkişafı 
iyyət və Elm Təşkilatı 

ildən Ərəb 
Ərəb Təhsil, Mədə 
vəs 

Ə, arasında vahə, vadi və dağ уатас- 
larında xış əkinçiliyi, bağçılıq və bostan- 
çılıqla məşğul olan /əl/ayifar üstünlük təşkil 
edir. Onların bir qismi köçəri və yarım- 
köçəri maldarlıqla məşğuldur. Köçəri Ə.-in 
ənənəvi evləri çadırdır. Ərəbistan Ə.-inə 
xas olan daş, yaxud çiy kərpicdən tikilmiş 
ev-qülləyə digər ərəb bölgələrində də rast 
gəlinir. Onun variantı yaşayış və təsərrüfat 
tikililərinin divarla əhatələndiyi ev-mali- 
kanədir. Düzbucaq planlı, yastı damörtük- 
lü, bir və çoxotaqlı möhrə və daş evlərin 

ağac karkaslar üzərində) digər 
yayılmışdır: Livan, Suriya və 

ğında 
damörtüyünü saxlayan tağ var. Aralıq də- 

һ ndə günbəzvarı damlar, Suri- 

” (içərisi və 
glənmiş, pəncərəsiz konusvarı 

İordaniyada bu tp evlərin böyük otağ 

), İraqın c.-unda qamış evlər 
və s. yayılmışdır. Ənənəvi eylərin bir his- 

idətən, /hərəmxana üçün nəzərdə 
нг 
Ənənəvi kişi geyimi Ərəbistan y-a 

nlərinə bənzərdir — geniş, 
qol köynək, aba (əba), çalma, yun 

anan yaylıq (kufiyyə, 20 əsrdə 
inin rəmzinə çevrildi), Cənubi 

Ərəbistan kişiləri arasında isə beldən 

opuğadək sarğı (futa) və s.-dir. Ərəbistanın 
qədim geyimlərindən biri də eliramdır 
(zəvvar libası). Ə.-də orta əsrlərdə iranlı- 
arın və türklərin təsiri ilə yuxarıdan aşa- 
ğıya döğrü daralan, belində bağı olan 
şalvar, qolsuz köynək, kaftan, fəs yayıl- 
mişdi, Qadın geyimləri kişi geyimlərinə 

ir, dekor və biçimi ilə fərqlənir. 
arın şəxsi əmlakının ən qiymətli 

hissəsini çox vaxt üzük, sırğa, qolbaq, 
, gümüş kəmər və s, bəzək əşyaları 

təşkil edir. Ərəb qadınlarının ən vacib ge- 
yimi hicahdır. Müasir tərzdə geyinən qa- 
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dinlar da var, Müasir geyim, xüsusilə iri 
şəhərlərdə, Şərq və Qərb (pencək, xizəkçi 
papağı və s.) elementlərin qarışığından 
ibarətdir.. 

Bədəvilərin ənənəvi yeməkləri dəvə 
südü, duzsuz kökə, xurma, oturaq Ə.-də isə 
sıyıqlar, tərəvəz, göyərti, keçi südü, qatıq, 
motal pendiridir. Ə. nadir hallarda ət 

yeyirlər. Ənənəvi içkiləri qəhvədir: 19 əsrin 
sonlarından çay yayılmışdır. 20 əsrdən Ə.- 
in qida rasionuna düyü, balıq və s. əlavə 
olunmuşdur. Ərəb və türk mətbəxinin ənə- 

nələrini birləşdirən Suriya-Livan mətbəxi 
dünyanın bir çox ölkələrində şöhrət qa- 
zanmışdır. 

Ә.-дә tayfa təşkilatı qalmaqdadır – qo- 
humluğu ata xətti üzrə hesablanan qəbilələr 
başçı tərəfindən idarə olunan tayfa bir- 
ləşirlər. Davranış qaydaları adərə əsaslanır, 
Ə. üçün qohum həmrəyliyi, qan intiqamı, 
qonaqpərvərlik səciyyəvidir. Poliginiya və 
ortokuzen nikah mövcuddur. 

Ə--in dini və dünyəvi memarlıq abi- 
dələri və dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri 

dünya mədəniyyətinə böyük təsir göstər- 
mişdir. Ə.-in zəngin folkloru klassik ərəb 
poeziyasının mənbayidir və musiqi 

lə six bağlıdır. Əsas musiqi alətləri: 
dəf, qaval, təbil, ud, iki və ya birsimli 
rübab, cüt və təklüləli tütək vəs. 

ƏRƏBLİ - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Təbriz şəhristanının Səriskənd 

bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Səriskənd: 

qəs.-ndən 12 km c.-q.-də yerləşir. 
ƏRƏBLİ – İranın Qərbi Azərbaycan os- 
tanında kənd, Urmiya şəhristanının Ətraf 
bölgəsinin Baranduzçay kəndistanında, 
Urmiya ş--ndən 35 İm c.-ş.-də yerləşir. 
ƏRƏBLİ KƏNDİ - İranın Ərdəbil os- 

tanında kənd. Meşgin şəhristanının Mər- 
kəzi bölgəsinin Qərbi Meşgin kəndista- 
nında, bölgə mərkəzindən 12 km şm.-da 
yerləşir 
ƏRƏBLİDƏRƏ - İranın Qərbi Azərbay- 
can ostanında kənd. Urmiya şəhristanının 
Ətraf bölgəsinin Nazlı kəndistanında, 
bölgə mərkəzindən 15 km şm--q.-də yer- 
ləşir, 
ƏRƏBLİMEŞƏ - İranın Qərbi Azər- 
baycan ostanında kənd. Urmiya şəhris- 
taninın Ətraf: bölgəsinin Nazlı kəndis- 
tanında, Urmiya ş.-ndən 15 km şm.-q.-də 
yerləşir 
ƏRƏBLİNSKİ Balakişi bəy Əli bay oğlu 
(1828, Zaqatalanın Tala k. — 1902, Dər- 

bənd) — Azərb.-ın hərbi xadimi, gen.-İ, 

Qafqazın müsəlman əhalisindən Rusiyada 
ali hərbi təhsil alan ilk azərb. olan Ə. Sankt- 
Peterburqdakı 1-ci dərəcəli kadet kor- 
pusunu bitirmişdir (1848). Ə. Macarıstanda 

Vilaqoş qalası uğ- 
runda döyüşlərdə 
(1849), Xivə xan- 
hiğına qarşı mü- 
haribədə (1854), 
Krım müharibə- 
sində (1853-56), 
Rusiya-Türkiyə 
müharibəsində 
(1877-78) iştirak 
etmişdir. 1898 ildən istefaya çıxmış, öm- 
rünün sonunadək Dərbənddəki mülkündə 
yaşamışdır. 1-ci dərəcəli “Müqəddəs Sta- 
nislav” (1849: 1891), “Müqəddəs Anna" 

ordeni (1856), 3-cü dərəcəli "Müqəddəs 

Stanislav" (1860: 1862), 2-ci dərəcəli “Mü- 
qəddəs Stanislav" (1874), 4-cü dərəcəli 

“Müqəddəs Vladimir” (1877), 3-cü dərəcəli: 
“Müqəddəs Vladimir” (1882), “Qırx illik 

qüsursuz xidmətinə görə” (1892) ordenləri 
ilə təltif olunmuşdur. 
ƏRƏBLİNSKİ (təxəllüsü: əsl soyadı Xə - 
ləfov) Hüseyn (Hüseynbala) Məmməd 
oğlu (1881, Bakı – 4.3.1919, Bakı) - 

Azərb. aktyoru və reyissoru, Azərb. pro- 
fessional teatr sə- -——— — — 

nətinin banilərin- 

dən biri. Dənizçi 
ailəsində doğul- 
muşdur. Mollaxa- 
nada və rus-mü- 

səlman (Azərb.) 

məktəbində oxu- 
muşdur, İlk dəfə 
səhnəyə 1897 ildə 
C Zeynalovun ha- 
zırladığı “Lənkəran xanının vəziri” (M.F, 
Axundzadə) komediyasında mehtər Kərim 
rolunda çıxmışdır. 1905 ildə “Müsəlman 
Artistləri Cəmiyyəti”nin (Lənkəran qas- 
trolu zamanı oynadığı Fəxrəddin (“Müsi- 
bəti-Fəxrəddin”, N.Vəzirov) obrazı Ə,-yə: 

şöhrət qazandırmışdı), 1906-13 illərdə 

“Nicat” Cəmiyyəti nəzdindəki teatr trup- 
pasının, sonralar “Səfa” Cəmiyyətinin, 
1918 ildən isə Z. və Ü.Hacıbəyli qardaş- 
larının teatr truppasının aktyoru və геј, 
(1918 ildən baş геј.) olmuş, həvəskar teatr 

dəməklərinə rəhbərlik etmişdir. 
Ə--nin aktyorluq və rel.-luq fəaliyyəti 

Azərb. teatrı tarixində realist sənətin baş- 
lanğıcıdır. Müxtəlif yanrlı əsərlərdə parlaq 
obrazlar yaratmış Ə.-nin aktyor təbiətinə 
faciəvilik və romantik pafos daha səciyyəvi 
olmuşdur. O, Fəxrəddin (“Müsibəti-Fəx-: 
rəddin”, N.Vəzirov), Əhməd bəy Şamxal: 
(“Qəzavat”, S.Lanskoy), Gavə ("Dəmirçi 
Gavə”, Ş.Sami), Fərhad, Qacar, Nəcəf bəy: 

(“Bəxtsiz cavan”, “Ağa Məhəmməd şah 
Qacar”, “Dağılan tifaq”, Ə.Haqverdiyev), 

ƏRƏBŞÜNASLIQ —— —  — — — —— — — — —— — 7” 

Frans Moor ("Qaçaqlar”, F.Şiller), Nadir 
şah ("Nadir şah", N.Nərimanov) kimi 
faciəvi rolları yüksək sənətkarlıqla ifa et- 
mişdir. 1910 ildə yaratdığı Otello (“Otello”, 
U.Şekspir) obrazı Ə. yaradıcılığının zirvəsi 
sayılır. Obrazın daxili aləmini dərindən 
duymaq və açmaq, əsərin səciyyəvi xüsu- 
siyyətlərini incəliklə verə bilmək qabiliy- 
yəti Ə, sənətinin əsas məziyyətlərindən 
olmuşdur. Yusif, Bahadır (“Şamdan bəy", 
“Bahadır və Sona”, N.Nərimanov), Əl- 
mənsur ("Əlmənsur”, H.Heyne), Sultan Os- 
man (“Sultan Osman”, M.F.Volter), Dob- 

çinski, Xlestakov (“Müfəttiş", N.Qoqol), 
Naxman ("Yəhudilər”, Y.Çirikov), Napo- 
leon (“1812-ci il”, K.Baxmetyev) rollarında 
çıxış etmiş, bir sıra vodevillərdə tipik səhnə 
obrazları yaratmışdır. Ə. rus truppasında da 
bir neçə rolu uğurla ifa etmişdir. 

Ə. Azərb. teatr tarixində ilk profes- 

sional re).-dur. O, ədəbi-dramatur/i mate- 

rialın ifaçılar tərfindən düzgün dərk edil- 
məsinə və tamaşada vahid ansambl yara- 
dilmasına nail olmuşdur: “Müfəttiş”, "Ev- 
lənmə” (1906, 1910, N.Qoqol)”, “Nadir şah” 
(1906: N.Nərimanov), “Qaçaqlar” (1907, 
F.Şiller), "Dəmirçi Gavə” (1908, Ş.Sami), 
“Otello” (1910, U.Şekspir) və s. Ə. musi- 
qili teatr səhnəsində də fəaliyyət göstərmiş, 
"Leyli və Məcnun” (1908, operanın ilk qu- 
ruluşçu re).), “Əsli və Kərəm”, “O olmasın, 
bu olsun”, “Şah Abbas və Xurşidbanu” 

(hamısı 1912, Ü.Hacıbəyli), “Aşıq Qərib”, 
"Evliykən subay", “Əlli yaşında cavan” 
(hamısı 1918, Z.Hacıbəyli) və s. əsərləri 
tamaşaya qoymuşdur. Azərb.-da profes- 
sional teatr xadimlərinin yetişməsində 
dəyərli xidmət göstərmiş Ə. Azərb. dra- 
maturgiyası və teatrının fəal təbliğçisi 
olmuş, Cənubi və Şimali Qafqaz, Volqa- 
boyu, Orta Asiya və Krima qastrol sə- 
fərləri etmişdir. “Neft və milyonlar səl- 
tənətində” (1916) adlı ilk Azərb. bədii 
filmində baş rolda (Lütfəli bəy) çəkil- 
mişdir. Xaincəsinə öldürülmüşdür. 

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına, Bakı 
küçələrindən birinə Ə.-nin adı verilmişdir. 
S.Rəhmanın “Son faciə” povestinin baş 
qəhrəmanı Ə--dir. 1981 ildə anadan olma- 
sinin 100 illiyi təntənəli surətdə qeyd edil- 
mişdir, 

4: Hüseyn Ərəblinski. B.. 1949: Hüseyn Ərəb- 
İioski, Akıyorun bəyat və fəaliyyətinə dair sənədlər 
məcmussi (tərtibçi Q.Məmmədli). В. 1967: Cə fə - 
rov €. Əsərləri, с. 2. B., 1968: yenə onun, Azər- 
baycan teatrı. В. 1974: Сарабски A. Возиик- 
новенис и развитие axepöaibocanıcxoro музы- 
халындго театра. Б. 1968, 
ƏRƏBMEHDİBƏY - Azərb. Resp. Ağsı 
r-nunda kənd. Ərəbmehdibəy ə.d.-nin 

(Ərəbmehdibəy, Dədəli, Qasımbəyli k.-ləri 
daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 34 im 
q--də, Yuxarı Şirvan kanalının sahilində, 
Şirvan düzündədir. Əh. 1308 (2015): əkin- 
çilik və heyvandarlıqla məşğuldur. Tam 
orta məktəb, klub, kitabxana, tibb mən- 
təqəsi var. 
ƏRƏB-MÜSƏLMAN MƏDƏNİYYƏ- 
Tİ - bax Müsəlman mədəniyyəti. 
ƏRƏBOCAĞI – Azərb, Resp, Ağdaş 
r-nunda kənd. Ərəbocağı ə.d.-nin mərkəzi, 
R-n mərkəzindən 10 km şm.-q--də, Bozdağ 
silsiləsinin ətəyində, Yuxarı Şirvan ka- 
nalının sahilindədir. Əh. 1007 (2015): əkin- 
çilik, heyvandarlıq və meyvə-tərəvəzçiliklə 
məşğuldur, Tam orta məktəb, uşaq bağçası, 
mədəniyyət evi, kitabxana, tibb məntəqəsi 
var, 

ƏRƏBOTU (Агаһы), arabis - xaççi- 
çəklilər fəsiləsindən çoxillik, yaxud birillik 
ot bitkisi cinsi. Gövdələri dikduran, yaxud 
sərilən, tükcüklü və ya çılpaqdır. Gövdə 

“ 
.ə 

vi 

Ərəbotu (Arabis cancasica), 

yarpaqları oturaq, kökyanı yarpaqları sap- 
haqlıdır. Çiçəkləri ağ, bəzən açıq sarı, ya- 
xud qırmızımtıl olub, salxımlara toplan- 
mışdır. Meyvələri xətti, çoxtoxumlu buy- 
nuzmeyvədir. 120-yə yaxın növü Şimal ya- 
rimkürəsində bitir, Azərb.-da 6 növü var, 

ƏRƏBŞAHXAN - İranın Şərqi Azərbay- 
сап ostanında kənd. Əhər şəhristanının 
Kəlibər bölgəsinin Gərmaduz kəndista- 
ə Kəlibər qəs.-ndən 14 km ş.-də yer- 
ləşir. 

ƏRƏBŞAHVERDİ - Azərb. Resp. Göy- 
çayr-nunun Malli-Şixli ә.А.-пдә kənd. R-n 
mərkəzindən 9 km c.-q.-də, Şirvan dü- 
zündədir. Əh. 312 (2015), heyvandarlıq və 
əkinçiliklə məşğuldur. İbtidai məktəb, tibb 
məntəqəsi var, 

ƏRƏBŞAHVERDİ – Azərb. Resp: Qo- 
bustan r-nunun Qürbançı ə.dl-ndə kənd. 
R-n mərkəzindən 5 Хин şm.-ş--də, dağətəyi 
ərazidədir. Əh, 691 (2015): heyvandarlıq 
və: əkinçiliklə məşğuldur. Ümumi orta 
məktəb, klub var, 
ƏRƏBŞALBAŞ - Azərb. Resp. Qobustan 
r-nunda kənd. Ərəbşalbaş ə.d.-nin mərkəzi, 

R-n mərkəzindən 13 km şm--q--də, dağətəyi 
ərazidədir. Əh. 4636 (2015): əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, klub, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
ƏRƏBŞƏKİ - Azərb. Resp. Ağdaş r-nu- 
nun Eymur ә.4--пдә kənd. R-n mərkəzin- 
dən 24 km e.-q.-də, Kür çayının sol sa- 
hilində, Şirvan düzündədir. Əh. 275 (2015): 
əkinçilik, heyvandarlıq və meyvə-tərəvəz- 
çiliklə məşğuldur. Ümumi orta məktəb var, 
ƏRƏBŞÜNASLIQ – Ərəb xalqlarının 
tarixini, dil və mədəniyyətini, həmçinin 

ərəb dilində olan yazılı mənbələri öyrənən 
humanitar elmlər kompleksi. Qərbi Av- 
ropada elm kimi əsası 16 əsrin sonlarında 
qoyulmuşdur. 17-18 əsrlərdə Ә.-п başlıca 
mərkəzləri Roma, Paris və Leyden ş.-ləri 
olmuşdur. Bu dövrdə ərəb ölkələrinə maraq 
missioner təbliğatı ilə sıx bağlı idi: 
zamanda Avropanın Şərqlə (са 
diplomatik əlaqələrinin genişlənməsi Ə.-ın 
elm sahəsi kimi inkişafına təkan vermişdir. 
Ə.-ın sonrakı inkişafı ənənəvi müsəlman 
mərkəzləri ilə bağlı olan klassik orta əsr 
əlyazma və epiqrafik abidələrinə əsaslan- 

Qafqaz Ə. (A.caücasica) balverəndir. Alp mışdır, 

Ə. (Aalpina), Qafqaz Ə. və s. növləri de- 
korativ bitki kimi becərilir. 
ƏRƏBSARVAN - Azərb. Resp. Ağsu 
r-nunda kənd. Ərəbsarvan ə.d--nin (Ərəb- 
sarvan, Göydəlləkli, Hacıqədirli k.-ləri 
daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 24 km 
q:-də, Yuxarı Şirvan kanalından 4 km aralı, 
Şirvan düzündədir. Əh, 603 (2015): hey- 
vandarlıqla məşğuldur. Ümumi orta mək- 
təb, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
ƏRƏBŞAH - İranın Şərqi Azərbaycan 05- 
tanında kənd. Marağa şəhristanının Qa- 
raağac bölgəsinin Çaharoymaq kəndista- 
nında, Qaraağac qəs.-ndən 42 kn e.-ş.-də 
yerləşir. 

Ə.-ın vacib istiqamətlərindən biri ərəb 
mənbələrinin nəşridir. Bu sahədə müxrlif 
məktəb və metodoloyi cərəyanları təmsil 

edən tarixi tədqiqatlar mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Ərəb dünyasının 16-20 əsrlərdə 
sosial-iqtisadi və siyasi tarixi Qərbi Avropa 
alimləri Ç.Adams, D.Ayalon, 1.Berk, 
H.A.R.Gibb, K.Kaen, E.Levi-Provansal, 
B.Lyuis, 1.Sovaye, Ə.Həurani, F.Hitti və b 
tərəfindən ətraflı araşdırılmışdır. 

Sovet: Ә.-нип əsası: İ.Y.Kraçkovski, 
V.N.Bartold və A.Y.Krimski tərəfindən 

qoyulmuş, Cənubi Ərəbistanın qədim tu- 
rixi, orta əsrlər ərəb cəmiyyətinin genezisi, 

islam tarixinin problemləri, ərəblərin orta 
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ƏRƏBŞÜNASLİQ 

əsrlər və yeni dövr mədəniyyəti, həmçinin 
ictimai fikir tarixi öyrənilməyə başlan- 
mişdir. Ərəb ölkələrində milli azadlıq hə- 

rəkatı problemlərinə həsr olunmuş əsərlər 
yazılmış, Qafqaz (0 cümlədən Cənubi Qaf- 

qız) xalqlarının tarixinə dair ərəb mənbə- 

lərinin nəşri va tərcüməsi işi davam et- 
dirilmişdir. 1940-60-cı illərdə ərəb dünya- 

sının yeni və münsir tarixini öyrənən sovet 

ərəbşünas-tarixçilər məktəbi (V.B.Lutski, 

F.M.Atsamba, N.A.İvanov və b.) forma- 
aşmışdır. Bunünlü yanaşı, ərəblərin orta 

əsr mənəvi irsinin (İ.P.Petruşevski, N.V.Pi- 
qulevskaya, M.B.Piotrovski, A.B.Xalidov) 
və maddi mədəniyyətinin (Y.A.Belyayev, 
L.İ.Nadiradze, F.Y.Yakubovski), həmçinin 

Ərəbistanın qədim tarixinin (A.Q.Lundin) 
və: ərəblərin etnoqrafiyasının tədqiqi 
(P.A.Qryazneviç, M.A.Rodionov) davam 

etmişdir. 

Leyden, Paris, Öksford, Kembric, aal- 

həmçinin REA-nın Şərqşünaslıq İn-tu və 
onun Sankt-Peterburqdakı filialında və s. 
elmi mərkəzlərdə Ə.-la məşğul olurlar 
Müasir dünya Ə.-ı fənlərarası yanaşma 
tətbiq edir və ictimai elmlər kompleksinin 
(etnoqrafiya, külturolo) с 

politologiya və s.) nailiy 

sosiolo) 

yətlərindən bəh- 
rələnir 

Azərb.-da Ə.--ın inkişafında 1922 ildə 

Azərb, Dövlət Un-tində (indiki BDU) ya- 

radılan Şərq fakültəsi mühüm rol oy- 

namişdir. Azərb.-da Ə, sahəsi xalqımızın 
tarix və mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə six 
bağlıdır. 1920-30-cu illərdə Azərbaycanı 
Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti orta əsrlər 
tarixinə dair bəzi ərəb mənbələrini nəşr 
etdirmişdi. V.V.Bartoldun Azərb.-ın orta 
əsrlər tarixinə və onun digər xalqlarla tarixi 
əlaqələrinə həsr etdiyi əsərinin çapı (“Mec- 
то ирикаспинских областен в историн 
мусулыманского мира”. Баку, 1925), 
Р.КЈил findən 9 әзг әгәһ tarixçiləri və 

aasları əl-Bəlazuri və əl-Yə- 

ərində Azərb.-a aid hissələrin 

nəşr edilməsi (1927) Azərb.-da Ə.-ın ilk 

mühüm addımları idi, Azərb. SSR.EA-nın 

indiki AMEA) Şərqşünaslıq İn-tunun və 
ADU-da şərqşünaslıq fakültəsinin təşkili 
esp,-da ərəbşünas kadrların hazırlanması, 

n Əl-in inkişafında əsaslı rol oy- 
nadı, Azərb, ərəbşünasları ərəb tarixi, ədə- 
biyyatı və dili, fəlsəfə və iqtisadiyyatına 
dair bir sıra fundamental əsərlər yaratdılar, 
Bü sahədə orta əsr ərəbdilli Azərb. alim, 

şair və filosoflarının (Xətib Təbrizi, İz- 
zəddin Zəncani, Əbdürrəşid Bakuvi və b,) 
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və yardıcıığının tədqiqi, ərəb mən: 
ən (xüsusilə Azərb.-a dair) nəşri və 
tərcüməsi mühüm yer tutur. 

Ərəbdilli yazılı abidə, mənbə və sə- = 
nədlərin tədqiqi və tərcüməsi Azərb. Ә.-- 
nin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərb.-ın 
orta əsrlər tarixinə, coğrafiyasına, inzibati 
bölgüsünə dair nadir məlumatlar olduğun- 
dan mənbələrin tərcümə və nəşri xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Ərəb mənbəşünaslığı 
sahəsində akad. Z.M.Bünyadovun tərcü- 
məsində əl-Bakuvinin “Kitab təlxisi-l-asar: 
və əcaib əl-məlik əl-qəhhar” (1971), ən- 
Nəsəvinin “Sultan Cəlaləddin Mənqbur- 
nunun həyatı” (1973), əl-Hüseyninin “Əx- 
baru-d-danləti-s-səlcuqiyyə” (1980), İbn 
Əsəm əl-Küfinin “Kitab əl-fütuh” (1981), 
13 əsr ərəb coğrafiyaşünası Yaqut əl- 
Həməvinin “Mü”cəm əl buldan (Azərbay- 
can haqqında məlumatlar)” (Р.К.Јиге ilə 
birlikdə: 1983), Həmdəllah Qəzvininin 
"Nüzhət əl-qülub (Azərbaycan haqqında 

məlumatlar)” (İ.P.Petruşevski ilə birgə, 
1983) və akad. N.M. Vəfixanlının tərcümə- 
sində “IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas- 
səyyahları Azərbaycan haqqında” (1974), 
İbn Xordadbehin “Kitabu:l-məsalik və-l- 
məmalik” (1986), F.M.Əsədovun tərcümə- 
sində “İbn əl-Fəqih əl-Həmədani “Əxbar: 
əl-buldan” (Ölkələr haqqında xəbərlər)” 
(2016), N.K.Bayramlının tərcüməsində 

“Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə aid ərəb 
mənbələrindən seçmələr” (2016) və s, əsər- 
lər işıq üzü görmüşdür. 

Ərəb mənbələri əsasında yazılmış 

Ə.QƏliyevin “Tulunilər dövləti” (1969), 
E.EƏlizadənin “Abbasilər xilafətində zin- 
cilərin üsyanı” (1986), akad. Z.M.Bünya- 
dovun “Azərbaycan VII-IX əsrlərdə” (rus 

dilində 1965, Azərb. dilində 2007), “Azər- 
baycan Atabəyləri dövləti (1136-1225)” 
(rus dilində 1978: Azərb. dilində 1985), 

N.M.Vəlixanlının “Ərəb xilafəti və Azər- 

baycan” (1993), N.A.Əliyevanın “Azər- 

baycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində” 

(1999), akad, N.Ç.Axundovanın “Türklər 
Ərəb xilafəti idarəetmə sistemində” 
(2004), R.İ.İsmayılovun "İxşidilər dövl- 
əti” (2007), N.A.Əliyevanın “Əs-Səma- 

ninin “Kitab əl-Ənsab” əsəri Azərbaycan 
mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi” 
(2010), “İbn Makıla azərbaycanlı ziyalılar 
haqqında” (2014) və s. kitablar nəşr edil- 
mişdir. 

Azərb.-da istər ərəb, istərsə də azərb.-li 
alimlərin ərəbdilli fəlsəfi irsi hərtərəfli 
araşdırılmışdır və bu istiqamətdə tədqi- 
qatlar davam etdirilir. Ərəb dilində yazmış 
Azərb. filosofları, ilahiyyatçıları, hüquq- 
şünasları və sufi mütəfəkkirlərin elmi ir- 

(0991), "Eynülqüzat Miyanəci"(1992) 
kitabların müəllifidir. М.К.Маһтибоз. 
"Ərəbcə yazmış azərbaycanlı şair və ədib. 
lər” (2006) kitabında Azərb. şairləri, ilahiy- 
yat alimləri (Harun ibn Ruh Bərdici, Мә.. 
həmməd ibn Əbdüləziz Bərdəi, Yaqub ibn 
Musa Ərdəbili, Məhəmməd ibn Bakuveyh: 
Bakuvi və b,), eləcə də tanınmış şəxsiy. 
yətləri barədə məlumatlar toplayıb sistem-: 

çoxcəhətli tədqiqatlarında cahiliyyə və 
islam dövrü ərəblərinin yaşam tərzi və: 
düşüncə sisteminə nəzər salmış, bu dövrdə 

meydana gələn ərəb poeziyasının xarakte- 
ristikasını vermişdir. Eyni zamanda ərəb: 
mifologiyası və islam mistisizmini də öy- 
rənir. Alimin klassik Azərb. ədəbiyyatında: 
Quran simvolizmi barədə araşdırmaları da: 
əhəmiyyətlidir. Təsəvvüfə dair ayrı-ayrı 
tədqiqatları (Cüneyd Bağdadi, Həllac Mən- 
sur, Sərrac Tusi) ilə yanaşı, fəlsəfi kompa- 
rativistika sahəsində də fəaliyyət göstərən 
K.Y.Bünyadzadənin əsərləri təsəvvüf fəl- 
səfəsinin Qərb fəlsəfi fikir kontekstində 

öyrənilməsi istiqaməti ilə səciyyəvidir. 
ÜZ.Məmmədova Ş.Sührəvərdi və Eynül- 
qüzatın yaradıcılığını əsaslı tədqiqata cəlb 
etmiş, həmçinin Sührəvərdinin “Sufilərin 
məqamları” traktatını ilk dəfə işləmişdir. 
Q.R.Ocaqlı Qəzzalinin “İhya ülumid-din" 
əsəri üzərində ədəbi-bədii və mistik ba- 
xımdan araşdırmalar aparmışdır. Şərq və 
Qərb sivilizasiyalarını sinkretik təhlil edən 
S.S.Xəlilov “Şərq və Qərb: ümumbəşəri 
ideala doğru” (2004) kitabında orta əsr 
ərəbdilli Azərb. filosoflarının bu gün də 
oriğinallığını qoruyan təlim və ideyalarını 
müasir Qərb fəlsəfi fikrini nəzərə almaqla: 
araşdırmışdır. 

20 əsrin əvvəlindən başlayaraq ərəb- 
şünas-filoloqlar ərəb ədəbiyyatını, həmçi- 
nin ərəb ədəbi dilinin sintaksisi (Q.Reken- 
dorf), fonetika və fonologiyası (U.X.T. 
Gerdner, 1.Kantino), morfologiyasının: 
problemlərini araşdırmışlar. 20 əsrdə Ə.-ın: 

digər sahələri də intensiv inkişaf etməyə 
başlamışdı: ərəb dialektologiyası, ərəb dil- 

çilik ənənəsinin tədqiqi, ərəb dilinin tarixi, 
leksik statistika, sosiolinqvistika, üslubiy- 
yat, leksikologiya və leksikoqrafiya, sin- 

əz-Zabidi). 19 əsrin 2-ci yarısında ərəb 
dilinin ədəbi, elmi, ictimai və işgüzar sa- 
hələrdə geniş tətbiqi ərəb leksikoqrafi- 
yasının inkişafını sürətləndirmişdir (Butrus 
əl-Bustani). 20 əsrin 2-ci yarısında ərəb 
ölkələrində Ə. problemləri sahəsində foal- 

miş, dilə tarixilik baxımından yanaşıl- 
mışdır, Qeyd olunan dövrdə ədəbi dil və: 
dialektlərin əlaqəsi, linqvistik proqnozlaş- 
dırma və dil quruculuğu, vahid terminolo- 
giyanın yaradılması və alınma sözlərə 
münasibət, ərəb dili tədrisinin linqvistik 
əsasları problemləri xüsusi əhəmiyyət kəsb 
etmiş, ərəb dilçilik ənənəsinə tənqidi mü- 
nasi yaranmışdır. 

Azərb.-da ərəb filologiyasının tədqiqi 
dərin tarixi köklərə malikdir. Hələ ərəb 
xilafəti dövründə Azərb. alimləri ərəb dili- 
nin, onun qrammatikasının, ərəb şeir sənə- 
tinin, poetika və bəlağət elminin öyrənil- 
məsinə böyük maraq göstərmişlər. 

1957 ildə ADU-nun şərqşünaslıq fakül- 
təsində ərəb dili kafedrası yaradılmış, 
Azərb.-da Ə. məktəbinin əsası qoyulmuş- 
dur (ilk rəhbəri Ə.C.Məmmədov). 1958 
ildə Azərb. SSR EA Şərqşünaslıq İn-tunun 
yaranmasından sonra Ə. şərqşünaslıq el- 
minin xüsusi sahəsi kimi sistemli inkişafa 
başlamışdır. İn-tun dilçi-ərəbşünas əmək- 
daşları tərəfindən “Ərəbcə-azərbaycanca: 
lüğət"in 1 cildi nəşr olunmuş, “Müasir ərəb 
dilində türk mənşəli sözlər” (A.Q.Zahidi, 
1967), “Ərəb ədəbi dilində mürəkkəb söz- 
lər və izafət tipli sabit söz birləşmələri” 
(M.A.Pənahi, 1973), “Müasir ərəb ədəbi 
dilində kəmiyyət kateqoriyası və ərəb cəm 
şəkilçilərinin Azərbaycan dilində işlənmə 
metodları" (Z.Q.Rüstəmova, 1982), “Dədə: 
Qorqud eposunda ərəb dilindən götürülmüş 
sözlərdə semantik dəyişikliklər” (Ç.H.Mir- 
zəzadə, 1986), “İraq türkmənlərinin dilində 
ərəb sözləri” (Z.Q.Rüstəmova, 1988) kimi 
elmi əsərlər meydana çıxmışdır. 

Ərəb dilçiliyinin ən ümdə məsələləri 
akad, V.M.Məmmədəliyevin “Ərəb ədəbi 

“Qələmlər birliyi və 
Mixail Nuaymə" (1975), “Cübran Xəlil 

Cübran” (1975), “Yeni ərəb ədəbiyyatının 
korifeyləri” (1991) əsərləri ərəb məhcər: 

miyyət daşıyır, 
Ərəb ədəbiyyatında cərəyan edən ədəbi 

tapmıt 
yası" (M.Q.Qəmbərov, 1978), “Cəmil Sid- 
qi əz-Zəhavi” (V.A.Cəfərov, 1984), “İraq- 
da neoklassik poeziya” (V.A.Cəfərov, 
1998) vəs, 

Azərb, ərəbşünas alimləri ərəb-Azərb. 
mədəni əlaqələrinin tədqiqi, ərəb filolo- 
giyası elminin yaranması və inkişafında 
orta əsr Azərb. alimlərinin rolunun təyin 
edilməsi sahəsində də tədqiqatlar apar- 
mişlar (G.B.Baxşəliyeva, “Bir Məcnun 
vardı...” (1990), “Əbü-l-Fərəc əl-İsfahani, 
Nəğmələr kitabı” (1994), “Əbü-l-Fərəc əl- 
İsfahaninin “Nəğmələr kitabı” və klassik 
Azərbaycan ədəbiyyatı” (1998), “İlahi eşq 
dastanları” (2001), M.R.Mahmudov, “Xə- 

tib Təbrizinin həyat və yaradıcılığı” (1969), 
“Piyada... Təbrizdən Şama qədər" (1980), 
“Azərbaycanın ərəbdilli şair və ədibləri 
(УП-ХП əsrlər)” (1983): M.H.Quliyeva, 
“Klassik Şərq poetikası” (1991), "Orta əs- 
rin bədii təfəkkürü və klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı” (1999), “Klassik Şərq bəlağə- 
ti və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı” 
(1999)). 
ƏRƏBUŞAĞI - Azərb. Resp, Ağsu r-nun- 
da kənd. Ərəbuşağı ə.d.-nin (Ərəbuşağı, 
Ağalarbəyli, Aratlı-Curuğlu, Maşadqanlı: 
k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n mərkəzindən 
6 in c.-da, Ağsu çayının sahilində, Şirvan 
düzündədir. Əh. 1835 (2015): əkinçiliklə 
məşğuldur. Tam orta məktəb, klub, kitab- 
xana, tibb məntəqəsi, Tunc dövrünə aid 
Xanyurdu kurqanı var, 
ƏRƏBYENGİCƏ - Azərb. Resp, Şərur 
r-nunda (Nax. MR) kənd. Ərəbyengicə 

mövcudluğunu göstərir. Saman qatışıqlı 
gildən hazırlanmış Encelit keramikası kiçik 
İraqmentlərdən ibarət olduğundan qab 
formalarını təyin etmək mümkün deyil. 
Yalnız qabların ağız kənarlarının düz kə- 
silməsi faktını qeyd etmək olar, Həm yaxşı, 
həm də zəif bişirilmiş nümunələr vardır, 
səthləri yüngülcə hamırlanmışdır. Bütöv- 
Tükdə keramika daha çox 1 Kültəpə mate- 
riallarına yaxındır. Yaşayış yerində işlən- 
miş dəvəgözü (obsidian) qalıqlarına 
da təsadüf edilmişdi 

Ә.-дә növbəti qazıntılar V.B.Baxşəliyev 
və A.Q.Seyidov tərəfindən 2008 (aşkar 

edilmiş gil məmulatı Kür-Araz mədəniyyəti 
Üçün səciyyəvidir) və 2013 (300 m? әга- 

zidə, Erkən Tunc dövrünə aid kərpicdən 
dördkünc, oval və dairəvi binaların qalıq- 
ları, kül yığını, heyvan sümükləri, daşdan 
və sümükdən əmək alətləri aşkar olun- 

muşdur) illərdə aparılmışdır. Ümumilikdə 
arxcoloği materialların əksəriyyəti boz, 

qara, çəhrayı, sarı keramikadır. Nalşəkilli 

ocaq qurğularının üzərində sxematik insan 
təsvirləri var. Ə. yaşayış yeri e.ə. 5-ci-3-cü 
minilliklərə aid edilir. 
ƏRƏFAT (ər, İB е:) – Məkkədən təxm. 
20 kn с.-5--Фә yerləşən çöl və həmin çöl- 
dəki dağın adı. Ümumi sahəsi 13.68 km? 
olan Ə, şm., с. və. tərəfdən dağlarla əhatə 

olunmuşdur. С. hissədə əvvəllər İlal, yaxud 
Elal adlandırılmış, hazırda “Ə. dağı” kimi 
tanınan qranit mənşəli Cəbəl ər-rəhmə (ər. 
“Mərhəmət dağı”) yerləşir. Rəvayətlərə 
görə, Adəm və Həvva cəmnətdən çıxırıl- 
diqdan sonra ilk dəfə Ә.-да qarşılaşmış, 
Cəbrayıl Həcc ziyarətinin icraedilmə qay- 
dalarını İbrahim peyğəmbərə orada öy- 
rədib tamamlamışdır. Ə. Нәсс ziyarəti 
zamanı Mizdəlifə ilə yanaşı, “vəqfə” (or. 
“dayanma, dayanacaq”) ayininin icra 
olunduğu iki məkandan birdir. Ə. vəqfəsi 
Ərəfə günü icra olunur. Hədislərə görə, 
vəqfə Ə.-ın hər hansı bir yerində icra edilə 
bilsə də, peyğəmbər öz vəqfəsini Cəbəl ər- 
rəhmədə icra etdiyindən, məhz həmin 
yerdə dayanmağa üstünlük verilir. Zəv- 
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ƏRƏFAT YASİR 

Ərəfat dağı. 

varların vəqfə ayinini rahat icra etmələri 
).-da müasir tələbata uyğun şərait оуб 

ıradilmişdir. 
ƏRƏFAT YASİR, əsl adı Məhəm- 

məd Əbd ər-Rauf əl-Qudva 
əl-Hüseyni (24, 8.1929, Qahirə, di- 

gər məlumatlara görə, 4.8.1929, Qüds 
11.11.2004, Paris) 

Fələstin Müqa 
mət Hərəkatının 

FMH) lideri, Fə. 

əstin Milli Mux 
tariyyətinin ilk 

başçısı, partizan 
xəllüsü “Əbu 

Əmmar 

li Yeru: 

an yarlı tacir Əbdürraufun 

adan olmuşdu. 17 yaşında in- 

lə mübarizə üçün Fələs- 

əndis ixtisası üzrə Qahı 

mişdi (1953), 1956 ildə leytenant 

bi rütbəsində Misir ordusunun sıra- 

arında İngil Fransa-İsrail qüvvələrinin 
mı: döyüşlərə qatılmışdır. 

Fələstinin milli azadlığı uğrunda hərəkat 
(“Fəth”) təşkilatının yaradıcılarından bi: 

dir. 1967 ildə ərəb dövlətləri ilə İsrail 
da baş verən 6 günlük müharibədə üz 

lan ilə iştirak etmiş, partizan mü- 
haribəsi: aparmış, Karame döyüşündən 
(1968) sonra şöhrət qazanmışdı. Fələstin 
Vzadlıq. Təşkilatı (FAT) İcraiyyə Ко- 

əsinin sədri (1969-2004), Fələstin 
labi (Silahlı) Qüvvələrinin baş ko- 

mandanı (1970) idi. 1974 ildə BMT-nin 
Baş Məclisində İsrailin təcavüzkarlığını 
kəskin pisləyən çıxışı ilə diqqəti cəlb 
etmişdi. Fələstin Milli Muxtariyyətinin 

(1996-2004) başçısı olmuşdu. Ə.Y.-ə qarşı 
düşmən qüvvələr tərəfindən dəfələrlə sui- 
qəsd təşkil olunsa da sağ qalmışdı. 1985 
ildə FAT nümayəndə heyətinin başçısı kimi 
Azərb.-da olmuşdu. 1989 ildə Fələstin 
Milli Şurasının sessiyasında Fələstin döv- 
lətinin prezidenti elan edilmiş Ə.Y. 1993 il 
sentyabrın: 13-də Osloda B.Klinton və 
İ.Rabinlə sülh danışıqları aparmış və “Prin- 
siplər bəyanatı” adlanan razılaşmanı imza- 
lamışdı. 5 il müddətinə imzalanmış razı- 
laşmada Fələstin-İsrail münasibətlərinin 
nizamlanması nəzərdə tutulurdu 
İsrailin Baş naziri İ.Rabinlə İordan çay 
nın q. sahili və Qəzza sektorunda Fələstin: 
özünüldarəsinə dair Vaşinqton sülh sazi- 
şini (13.9.1993) bağlamışdı. ABŞ, Rusiya 
va İsrailin iştirakı ilə Qahirədə İsrail tə- 
rəfindən işğal edilmiş ərazilərdə Fələs- 
tin muxtariyyətinin yaradılması haqqın- 
da sazişi (4.5.1994) imzalamışdı. Parisdə 
hərbi hospitalda ürək çatışmazlığından 
vəfat etmiş (onun MOSSAD tərəfindən 
zəhərlənərək öldürülməsi də ehtimal olu- 
nur), Rəmallahda dəfn olunmuşdur. 2007 
ildə Rəmallahda onun adını daşıyan 
məqbərə tikilmişdir. İsraillə sülh sazişi- 
nin imzalanmasına nail olduğuna görə 
Nobel Sülh Mükafatına (1994) layiq gö- 
rülmüşdür. 
ƏRƏFƏ GÜNÜ (әг, 43 x. ән) — islamda 
əlamətdar günlərdən biri: Qurban bayra- 
mından bir gün əvvəl, Zilhiccə ayının 

(hicri-qəməri təqviminin 12-ci ayı) 9-cu 

günü. Konkret olaraq müsəlman bayramı: 

sayılmasa da, bayram kimi qeyd olunur, 
Həcc ziyarətini yerinə yetirmiş zəvvarlar 
həmin gün Məkkədən çıxaraq Ərəfata yol- 
hnir, günorta namazından gün batanadək: 

orada qalır, dualar edirlər. Ə.g. ayini özü- 
nütanıma və Allahı dərketmə yolunda çox 

mühüm və təsirli vasitələrdən biri kimi 
dəyərləndirilir. Bu ayin yerinə yetirilmədən 
Həcc ziyarəti məqbul sayılmır. Ə.g. oruc 
tutmağın xüsusi üstünlüyü var. Məhəmməd 
peyğəmbər sonuncu xütbəsini ("Vida xüt- 
bəsi”) Ə.g. söyləmişdir. 
ƏRƏFSƏ – Azərb. Resp. Culfa r-nunda 
(Nax, MR) kənd, Ərəfsə ə.d.-nin mərkəzi, 
R-n mərkəzindən və Culfa diy. st.-ndan 

55 km şm--da, Əlincəçayın sağ sahilində, 
Zəngəzur silsiləsinin yamacındadır. Әһ, 
991 (2011): arıçılıq və heyvandarlıqla məş- 
ğuldur, Tam orta məktəb, mədəniyyət evi, 
kitabxana, ambulatoriya, baytarlıq məntə- 
qəsi, rabitə şöbəsi var, 

1926 ildə Ə.K.Ələkbərovun apardığı 
arxeolofi tədqiqat zamanı с.ә. 2-ci minilliyə 
aid monoxtom boyalı gil qab nümunələri 
aşkar edilmişdir. 1974 ildə V.Əliyev Ə.-də 
yaşayış yeri olduğunu müəyyənləşdirmiş- 

dir. Buradan obsidian (дә və g ö z ü), mo- 
noxrom boyalı və cilalı qara gil qab qı- 
tıqları, daşdan əmək alətləri (dən daşları, 
sürtgəclər, həvəng və dəstələr) və 5. ta- 

pılmışdır. Ə.-dən şm.-ş.-də Tunc dövrünə 
aid qəbir abidələri var. Ə.-nin c.-undakı 
qəbiristan orta əsrlərə aiddir. Kənddən şm.- 
ş--də orta əsrlərə aid tağvarı formada inşa: 
edilmiş Daş körpü və Xarabalıq yaşayış 
yeri mövcuddur. 
ƏRƏFSƏ - Azərb. Resp. Culfa r-nu (Nax, 
MR) ərazisində çay. Ləkətağ çayının (Əlin- 

cəçay hövzəsi) sağ qolu. Uz. 9 km. Zən- 
gəzur silsiləsinin yamacından, 2700 m 
hünd.-dən başlanır. Ərəfsə k.-ndən aşağıda, 

1563 т hünd.-də Ləkətağ çayına tökülür, 

Əsasən yeraltı sular və qar suları ilə qi- 
dalanır, 

ƏRƏFSƏ, Səfəralı, Şəhərcik - 

Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zən- 
gəzur qəzasında (9.9.1930 ildən Qarakilsə, 
2.3.1940 ildən Sisyan r-nu), Bazarçayın sağ 
sahilində azərb.-ların yaşadığı kənd. 1918 
ildə ermənilər tərəfindən kəndin bütün əha- 
lisi qovulmuş və yalnız bölgədə sovet haki- 
miyyəti qurulduqdan sonra qaçqınlar geri 

qayıda bilmişlər. 3.7.1968 ildə kənd Arevis 
adlanırılmışdır. 1988 ildə erməni təcavü- 

zünə məruz qalmış kəndin əhalisi yenidən 
qovulmuşdur. 
ƏRƏFSƏ MİNERAL SU BULAĞI – 
Azərb. Resp, Culfa r-nu (Nax, MR) əra- 
zisində, Əlincəçayın sağ sahilində, Ağsal 

ƏRƏŞ ””ҹҝаә —————— 2088. КМ 

bulağının yaxınlığındadır. Suyun temp-u: 

14.52, debiti 25 min //gün, mincrallaşma 
dərəcəsi 4.3 q//-dir. 

Balneoloyi tərkibi: 

HCO,87 
C0,1.3 M43: 

(Na“K)58 Ca22 Му21 

pHe,3 025 mi/gün Т14,52С 

Suyu az mincrallaşmış, karbon qazlı, 

hidrokarbonatlı, natriumlu-kalsiumlu-maq- 
neziumludur. “Boriomi” (Gürc.) tipli su- 
dur, bir sıra daxili xəstəliklərin müalicəsi 
üçün yararlıdır. 
ƏRƏFSƏLİLƏR - türk tayfası, Kəngər 
tiyfasından olmuşlar. 18 əsr— 19 əsrin orta- 
larina aid mənbələrdə Naxçıvan mahalında 
yaşayan kəngər mənşəli bir sıra qol və 
tirələrin içərisində Ərəfsənin də adı çəkilir. 
Nadir şah Əfşarın 11736-47) hakimiyyəti 
dövründə Naxçıvandakı Ə.-i öz aralarından 

çıxmış vəkil və ağsaqqallar idarə edirdi. 
Xanlıqlar dövründə Ə. Qarıbağ xanlığının 
tərkibində, mərkəzi Qarakilsə olan Sisian 
mahalında məskunlaşmışlar. Naxçıvan və 
Dərələyəz mahallarının bir sıra kəndində 
yaşayan Ə. maldarlıqla məşğul olmuş, son- 

ralar buğda, çovdar, arpa, vələmir, habelə 
mərcimək, günəbaxan və s. becərmişlər. 
Arı pətəkləri də saxlayırdılar. 1918-20 il- 
lərdə Andronikin erməni-daşnak dəstələ- 
rinin hücumları nəticəsində Naxçıvana 
qaçan azərb.-ların içərisində Ə. də vardı. 

Erm.-da sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra onlar öz kəndlərinə dönə bilmişdilər. 

1988 ilin noyabrında azərb.-lar Erm. döv- 
ləti tərəfindən tamamilə deportasiya edil- 
mişdir. Culfa r-nundakı Ərəfsə k.-nin adı 
Ə.-lə əlaqədardır. 
ƏRGƏVƏN (Cercis) – paxlalılar fəsilə- 
sinin sezalpiniyalar yarımfasiləsindən bitki 
çinsi. Cənubi Amerikada, Şimali Ameri- 

kada və Şərqi Asiyada yayılmış 10 növdən 
Azərb.-da 4 növü (C. siliquastum, C. grif- 
fithii, C. canadensis) dekorativ bitki kimi 
geniş istifadə olunur. Bəzi yerlərdə (məs., 

Kür-Araz ovalığı və s.) adi Ə. (S. siliquas- 
tum) növü yabanılaşmış tək-tək ağaclara 
rast gəlinir. Hünd. 15-18 m olan ağaclardır. 
Yarpaqları növbəli, üst tərəfdən tünd, alt- 
dan açıq-yaşıl tamkənarlıdır, yazda yarpaq- 
İamadan əvvəl çiçəkləyir. Çiçəklərin bir 

neçəsi birlikdə, dəstə şəklində budaqların 
və gövdənin üzərində əmələ gəlir. Kasacığı 
və tacı açıq-çəhrayı və ya qırmızımtıl çəh- 

rayıdır, Tacı kəpənəkvandır. 10 erkəkcik- 
lidir: tərkibində aşı maddəsi var. Paxlası 

yastı, dəyirmi-oval, oraqvarı əyilmiş, tünd- 
qəhvəyi və hamardır, toxumları yumurta- 
varı olur, payızda yetişir və uzun müddət 

Ərgəvən (Cercis) ağacı, çiçəyi və yarpağı. 

ağacda qalır. Əsasən düzənliklərdə, yarım- 
səhra və yarımbozqır r-nlarda (Bakı Nə- 
batat Bağında, Mərdəkan dendrarisində, 

Abşeron, Lənkəran, Muğan və s.) yaşıllıq- 
larda bəzək məqsədilə becərilir. Qruplarla 
və tək-tək əkilir, Növlər bir-birindən yar- 

paq ayalarının forması, çiçəyinin rəng ça- 
Лапат, dəstələrdəki sayı ilə fərqlənirlər, 
Kanada Ə.-i (С. canadensis) növü Azərb.- 

da Bakı Nəbatat Bağında, Mərdəkan den- 
drarisində vardır, Dekorativ, balverən, 

oduncağı qiymətli, aşı maddəli bitkidir. 
Quraqlığa davamlı, şoran torpağı suvarıl- 
maya az tələbkardır. Oduncağı bərk, yaxşı 
cilalanandır: ondan sarı rəng alınır, Хаг- 
ratlıqda istifadə olunur, 
ƏRƏKİT - Azərb. Resp, İsmayıllı r-nunun 
Lahıc qəs. ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 
22 km şm.-ş--də, Girdiman çayının sahi- 
İindədir. Əh. 928 (2015): heyvandarlıq və 
əkinçiliklə məşğuldur. Tam orta məktəb, 
xəstəxana, yanğınsöndürmə məntəqəsi, 
ATS, klub, kitabxana, hotel var. 

ƏRƏKİT NEKROPOLU - Azərb. Resp. 
İsmayıllı r-nunun eynindli kəndi ərazisində 
arxeoloyi abidə. Qazıntılar zamanı 7 daş 
qutu qəbir aşkar edilmişdir. Qəbirlərdən 
ikisində üzü şm.-c. istiqamətində dəfn 
olunmuş ölülərin baş tərəfinə kiçikölçülü 
bardaqlar qoyulmuşdur. Dəfn kamerala- 
rının forması və oradan tapılan saxsı nü- 
münələrinə əsasən bu qəbirlər 4-6 əsrlərə 
aid edilir. Digər qəbirlərdə isə ölülər islam 
adət-ənənəsinə uyğun olaraq üzü c.-q. is- 
tiqamətində dəfn olunmuşdur. Bu qəbirlər, 
ehtimal ki, 7 əsrin sonu - $ əsrin əvvəl- 
lərinə aiddir, 

ƏRƏLAN - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
Матилда kənd. Mərənd şəhristanının Mər- 
kəzi bölgəsinin Yamçı kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 19 Хәт c.-q.-də yerləşir, 

ƏRƏMİS, İrimis - Yelizavetpol (Gən- 
сә) quberniyasının Zəngəzur qəzasında 
(9.9.1930 ildən Qarakilsə, 2.3.1940 ildən 
Sisyan r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 

1918 ildə kənd ermənilər tərəfindən dağı- 
dilmiş, əhalisi isə qovulmuşdur. 
ƏRƏND - İranın Qərbi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Maku şəhristanının Poldəşt 
bölgəsinin Sarısubasar kəndistanında, Pol- 
dəşt qəs.-ndən 13 kn q.-də yerləşir, 
ƏRƏS - İranın Şərqi Azərbaycan osla- 
nında kənd. Miyanə şəhristanının Miyanə 
bölgəsinin Kələboz kəndistanında, Miyanə 
ş-ndən 31 kər e.-da yerləşir. 
ƏRƏSTU ( јаз) - Aristotelin müsəl- 
man Şərqində yayılmış adı. 
ƏRƏŞ – Azərb.-da orta əsr şəhəri. Xara- 

balığı indiki Yevlax r-nunun Xaldan Ҝ. 

yaxınlığındadır. Salındığı tarix məlum de- 
yil. Ə, haqqında Evliya Çələbi, Şərəfxan 
Bidlisi, İsgəndər Münşi, Antoni Cenkinson, 
Komeli de Bruin (Brüyn), A.Bakıxanov və 
b, məlumat vermişlər. Karvan yolu üzərin- 
də yerləşən və 16 əsrdə mühüm ticarət 

mərkəzinə çevrilən Ə. keyfiyyətli ipəyi ilə 
Yaxın Şərqdə məşhur idi. İngilis səyy 
A.Cenkinson Ə.-dən Səfəvilər dövlətinin 

ənəhəmiyyətli şəhərlərindən biri kimi bəhs 
etmişdir. Ə.-ə Türkiyə, İran, Rusiya, İn. 

giltərə vəs, ölkələrdən tacirlər gəlirdi, Türk 
səyyahı E.Çələbinin yazdığına görə, 17 
əsrin əvvəllərində, əsasən, xam ipək ixrac 
edən Ə.-də 10 min ev, 800 dükan var idi, 

Səfəvi-Osmanlı mühuribələri dövründə Ə. 
dəfələrlə əldən-ələ keçmişdi. 1579-80 ildə 

Mustafa Lələ paşanın komandanlığı altında 

Osmanli qoşunu Ə.-i işğal etmişdi. Os- 

manlilar Ə.-də 20-30 min döyüşçü yer- 
ləşən qala və istehkam tikmişdilər. Mustafa 

Lələ paşa Ə.-in idarəsini Qaytas paşaya 
tapşırmışdı, Lakin sonralar Səfəvi qoşunları 
yerli əhalinin köməyi ilə şəhəri azad etdilər. 
Döyüşlər zamanı Qaytas paşa öldürüldü: 
qala və istehkam dağıdıldı. 1615-16 illərdə 

Dəli Məlikin rəhbərliyilə Şirvanda Səfə- 

vilər əleyhinə başlamış üsyan Ərəş stl- 
tanlığını da bürüdü: Ə--dəki Səfəvi qami- 
zonunü məğlub edən üsyançılar şəhəri ələ 
keçirdilər. Lakin üsyan tezliklə amansız- 
çasına yatırıldı, Müharibələr və tranzit ti- 
carətinin zəifləməsi nəticəsində Ə. tənəz- 
zülə uğradı, 17 əsrin sonlarında isə kiçik 

yaşayış məntəqəsinə çevrildi. 
ƏRƏŞ (1991 ilədək Şilyan) – Azərb. Resp. 
Yevlax r-nunda kənd. Ərəş ə.d.-nin (Ərəş 
k. və Meyvəli qas, daxildir) mərkəzi. R-n 
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ƏRƏŞ QƏZASI 
x. 

mərkəzindən 16 km şm.-ş--də, Əlican с̧а- 
yının sahilindədir. Əh. 2125 (2015): hey- 
vandarlıq və əkinçiliklə məşğuldur. Tam 
orta məktəb, uşaq bağçası, mədəniyyət evi, 
kitabxana, tibb məntəqəsi, poçt var. 
ƏRƏŞ QƏZASI - çarizmin Qafqazda in- 
zibati islahatına əsasən 1873 ildə Yeliza- 

vetpol qub.-nın tərkibində yaradılmışdı. Ə.q. 
şm--dan Nuxa, ş.-dən Göyçay, €.-q.-dən 
Cavanşir, şm--q--dən Yelizavetpol qəzaları 
və Zaqatala dairəsi ilə həmsərhəd olmuş- 

dur, Qəza idarəsinə qəza rəisi, onun müa- 
vini, xəzinədar, məntəqə iclasçıları və polis 
idarəsi daxil idi. Hakimiyyət qəza rəisinin 
əlində cəmləşmişdi. Qəzada məhkəmə yara- 

dilmişdi, Ərazisi 3212,5 Јун", əh. 52371 nə- 

fərdən ibarət Əq-nin əhalisi, əsasən, taxıl- 
çılıq, baramaçılıq, pambıqçılıq, tütünçülük 
və maldarlıqla məşğul idi. 1912 ildə qə- 
zada 206 550 pud pambıq istehsal olun- 
muşdu. 1917–19 illərdə Ə.q.-nda aqrar 
hərəkat yayılmışdı: kəndlilər mülkədür- 

ların malikanələrini yandırır, torpaq və 
əmlaklarını zəbt edirdilər. Azərb, SSR-in 

ayonlaşdırılması ilə əlaqədar Ə.q. 1929: 
ildə ləğv olunmuşdur. 
ƏRƏŞ SULTANLIĞI – Azərb.-da kiçik 
hökmdarlıqlardan biri. Təqr. indiki Yevlax 

aş r-nlarının bir hissəsini, Mingə- 
əə edirdi. Səfəvilər 

n ərazisi Şirvan bəylər- 
isini 

Әз 
yinin ta ndə idi. Ə.s.-nı sultan 

titulu daşıyan nəsli hakimlər idarə edirdi 
Səfəvi-Osmanlı müharibələri dövründə 

)s.-ni Osmanlılar tutmuşdu, Ә.в.-пба əhali 
ipəkçilik, bağçılıq, əkinçilik və maldarlıqla 
məşğul idi. Ə.s--ndan bir çox ölkəyə xam 
nək ixrac olunurdu. Ərəş sultanları qonşu 
anlıqlar q çəkişmələrində 

18 əsrin 50-ci axından iştirak edirdil 
İlər Əs, Şəki xanlı 

Ərəşin sonuncu sultanı Şəha- 
yəddin Sultan olmuşdur. 1795 ildə Ə.s, 

dilərək mahal kimi Şəki xı 

qatıldı. 
ƏRƏŞİ, Ərəş alçası, İstanbul al- 

Şirvan zonasında yayılmış alça 
boylu, sixyarpaqlıdır. Yar- 

rəfi yalnız damar boyu 
Ora kütləsi 40 q-dır. İyulda ye- 

ikdə tünd-qırmızı olur. Ləti na- 

ının vassalına 

и. Ağacı ot 
irda, 

tüklüdi 

işir. Y 
ici, sulu, turşaşirin olub çəyirdəkdən ay- 
İmir, Tam yetişməzdən xeyli əvvəl yeyilə 

ər. Daşınmağa dayamlıdır, 
ƏRƏŞLİ – İranın Qərbi Azərbaycan osla- 

nında kənd. Urmiya şəhristanının Ətraf 

bölgəsinin Bərgəşli kəndistanında, Urmiya 

ş-ndən 3 (он c.-ş.-də yerləşir. 
ƏRƏŞT - İranın Zəncan ostanında kənd. 

Mərkəzi şəhristanının Sirdan bölgəsinin 
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Yuxarı Tarım kəndistanında, Sirdan qəs.- 

ndən 61 km şm--q--də yerləşir. 
ƏRƏTNA BƏYLİYİ, Ərətnaoğul- 
lari bəyliyi - 1335-81 illərdə 
Anadoluda mövcud olmuş bəylik. Banisi 
1327-37 illərdə /ülakuların Anadoluda 
canişini olan uyğur əsilli Ərətna bəy idi. O, 
1335 ildə Hülakular dövlətindəki daxili 
çəkişmələrdən istifadə edərək Elxanilərdən 
ayrılsa da, 1338 ildə Misir məmliklərinə 
tabe olmuş, 1343 ildə yenidən müstəqillik 
qazanaraq özünü sultan elan etmişdi. Ə.b.- 
nin paytaxtı əvvəlcə Sivas, sonra isə 
Kayseri idi. 1343 ildə Sivas və Ərzincan 

arasındakı Karabük adlı yerdə baş verən: 
vunuşmada Ərətna bəy Şeyx Həsən Çobani 
və müttəfiqi Süleyman xana qalib gələrək 
nüfuzunu daha da möhkəmləndirmiş və 
demək olar ki, Mərkəzi Anadolunun ha- 
kiminə çevrilmişdi. Çiçəklənmə dövründə 

Sivas, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, 
Dəvəli, Karahisar, Ankara, Zilə, Canik, 

Ürgüp Aksaray, Ərzincan və Da- 
rəndə Ə.b.-nin hakimiyyəti altında idi 

1352 ildə Ərətna bəyin vəfatından sonra 
hakimiyyətə kiçik oğlu Mehmed Qiyasəd- 
din gəldi. Böyük qardaşı Cəfər tərəfindən 
təzyiqlərə məruz qalan Mehmed 1354 ildə 
Qaraman bəyliyinə sığındı. Hakimiyyətə 
Cəfər İzzəddin gətirildi, 1355 ildə baş v 

rən Yalnızgöz vuruşmasında Mehmed qar- 
daşı Cəfəri məğlub edərək yenidən ha- 
kimiyyətə qayıtdı. Az sonra Mehmedin 
vəziri Əli şahın qaldırdığı üsyan 1358 ildə 
məmlüklərin köməyilə yatırıldı. 1365 ildə 
Mehmed sui-qəsd nəticəsində Sivasda 
öldürüldü. Hakimiyyətə onun azyaşlı oğlu 
Əli Əlaəddinin gəlməsindən istifadə edən 

Qaraman bəyliyi Niğdəni və Aksarayı ələ 

keçirdi. 1375 ildə qaramanlılar Kayserini 
tutandan sonra Əli Əlaəddin Sivasa qaçdı 
Qazi Bürhanəddin tərəfindən şəhərin geri 
alınmasından sonra Əli Əlaəddin vəzir 

təyin olundu (1378). Bu təyinat dövlətin 
nüfuzunun artmasına təkan verdi. 1380 ildə 
Əli Əlaəddin Amasya səfəri zamanı vəba 
xəstəliyindən vəfat etdi. Onun ölümündən 

sonra yeddi yaşlı oğlu II Mehmed taxta 
çıxarılsa da, 1381 ildə Bürhanəddin Ərət- 
naoğullarının hakimiyyətinə son qoyaraq 
öz dövlətini qurdu. 
ƏRƏZİN – Azərb. Resp. Culfa r-nunda 
(Nax. MR) kənd. Eyniadlı ə.d.-nin mərkəzi 

R-n mərkəzindən və diy. st.-ndan 20 km 

şm--da, Əlincəçayın sağ sahilindədir. Əh. 
1873 (2005): üzümçülük, heyvandarlıq və 
əkinçiliklə məşğuldur, Tam orta məktəb, 

mədəniyyət evi, 2 kitabxana, uşaq bağçası, 
tibb məntəqəsi, rabitə şöbəsi, gəc sexi var, 

Kənddən q.-də orta əsrlərə aid abidə yer- 

ləşir. Ərazisi şm.-ş.-də və c.-q.-də quru: 
vadisi ilə məhdudlaşır. Tikinti işləri zamanı: 
aşkar olunan (1989) abidənin bir hissəsi 
dağıdılmışdır. Yaşayış yerinin mərkəzi his- 
səsi 360 x? sahədə qismən salamat qal. 

mışdır. Kəşfiyyat xarakterli tədqiqat işləri 
nəticəsində (1991) yerüstü materiallar 

(əmək alətlərinin qırıqları, çəhrayı rəngli 
şirli və şirsiz saxsı qab parçaları, bişmiş 
kərpic, istehsalat tullantıları və s.) aşkar 
olunmuşdur. Abidənin bu hissəsində mə- 

dəni təbəqə 2 m qalınlığında saxlanmışdır. 

Dağıdılmış hissələrdə qara rəngli kül dolu 
ocaq yerlərinə təsadüf olunmuşdur. Tapın- 
tilar arasında misdən hazırlanmış bir ədəd 
qarmaq var, 
ƏRƏZİN GİPS YATAĞI - Azərb. Resp. 
Culfar-nu (Мах. MR)ərazisində, Ərəzin k, 

yaxınlığında, Əlincəçayın sahilindədir. 
Sah. 0,05 km2-dir, 1956 ildən istismar ol- 
unür, sənaye ehtiyatı 1,3 mİn. /-диг. Yataq 

lay və linza tiplidir, Orta Miosenin Tarxan- 
Çokrak horizontunun qumdaşı, alevrolit, 
gil və əhəngdaşı ilə əlaqədardır: tünd boz 
rəngli gips laylarının qalınlığı 2,6-5.3 
dir. Süxurlarda gipsin miqdarı 62-8 
təşkil edir. 1.və İH -növ tikinti gipsi üçün 

yararlıdır. 
ƏRƏZİN NEKROPOLU - Azərb. Resp, 

Culfa r-nunda (Мах. MR) eyntadlı kənddən 

şm.-ş.-də orta əsrlərə aid arxeoloyi abidə, 
Hündür təpənin üstündədir. Arxeoloyi ax- 
tarişlar zamanı ş.-q. istiqamətinə yönəldi- 

yi müəyyənləşdirilmiş qəbirlərin üzərinə 
dördkünc formalı yonulmamış sal daşlar 
qoyulmuş, başdaşılar saxlanılmamışdır. Ə.n.- 

nün 16-18 əsrlərə aid olması ehtimal edilir. 

ƏRGƏNC Xalid, Halit Ergenç 

(4. 30.4.1970, İstanbul) — türk aktyoru. 
Türk şair və bəstəkarı Səid Ərgəncin oğlu- 
dur, Orta təhsilini Beşiktaş Atatürk lise- 

yində almış, sonra 

ə. “ 

Memar Sinan Un- 

tinin opera və mu- 
siqili teatr ak 
luğu fakültəsini bi- 
tirmişdir (1993). 
1996 ildə “Dor- 

men” teatrına qə- 

bul edilən Ə.-in 

“Kral və mən” mü- 
ziklində baş rolun 
ifaçısı kimi debütü olmuşdur. “Qara mələk” 
(1996) serialından sonra tanınmağa baş- 
lamiş və ardıcıl olaraq “Beləmi olacaqdı?” 

(1997), “Dədəm, Gofret və mən” (2001), 
“Zərda” (2002), “Aliyə” (2004), “Min bir 
gecə” (2006), “Vətənim sənsən” (2016 il- 

dən) seriallarında baş rollarda çıxış et- 
mişdir. “Ölümün əlyazısı”, "Heç nədən 

ƏRİMƏ 

ə аләә “с (erkən və six çiçəkləmə, gözəl payız yar- 
oğlum”, məhəbbəi . , "İs- paqları ilə seçilir), yaşıllaşdırmada yarar- 
unbul qırmızısı” və s. filmlərdə oynamış- dir, 
dir, “Dərsimiz Atatürk” (2010) sənədli bio- Zərərvericiləri: albalı uzunbu- 
qrafik filmdə Mustafa Kamal Atatürkün ob- runu, тәпәпәјәг, qara qızılböcək. Xəstə- 
гали yaratmışdır. 2011-14 illərdə "Möh- likləri: vertisillyoz, sitosporioz, meyvə, 
təşəm yüz il serialında Sultan Süleyman yarpaq və tumurcuqların ləkə xəstəliyi və 5. 
Qanı luna çəkilmişdir. Q. Səidin “Əli ƏRİKGÜLÜ, nəstərə n (Tropaeolum) 
və Nino" romanı əsasında çəkilmiş eyniadlı 
filmdə Fətəli xan Xoyskinin obrazını can- 
landırmışdır (2016), 
ƏRGƏNLİK - insanlarda uşaqlıq dövrü 
ilə gənclik dövrü arasındakı yeniyetməlik 
keçid dövrü. Bax Cinsi yetkinlik. 

ƏRGƏZ, Arkazan - İrəvan qubemiya- 
sının Şərur-Dərələyəz qəzasında (15.10. 
1931 ildən Keşişkənd, 3.1.1935 ildən Mi- 
koyan, 6.12.1957 ildən Yeğeqnadzor r-nu), 
Ərgəzçay və Ağdərə çaylarının sahilində 
azərb.-ların yaşadığı kənd, 1918 ildə ermə- 

ni-daşnak qüvvələri kəndi dağıtmış, yan- 

dirmiş, əhalisini qovmuşdur. Qaçqın əhali 
Yuxarı Qarabağın Xocalı, Goranboyun 

Xoylu, Şəmkirin Morul kəndlərinə, Şərur 
və Ağdam r-nlarına sığınmışdır. Bölgədə 
sovet hakimiyyəti qurulandan sonra geri 
qayıdan qaçqın əhalini ermənilər kəndə 
buraxmadığından ərgəzlilər qəzanın Qa- 
baxlı və Kotanlı kəndlərində məskunlaş- 
mağa məcbur olmuşlar. Kənddə mövcud 

olan Ərgəz (Ərqazan/Arkazan) pirində Sü- 
nik hakimi Qazan xanın nəsil sərdabasi 

yerləşirdi. 
ƏRGÜL - İrəvan xanlığının Dərəçiçək 
mahalında (9.9.1930 ildən Axta, 30.6.1959 

ildən Hrazdan r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd, 19 əsrdə İrəvan xanlığı Rusiya tərə- 
findən işğal edildikdən sonra kənd 
boşaldılmış və o vaxtdan xaraba qalmışdır. 
ƏRGÜNƏŞ, A rgünəş – Azərb. Resp. 
Xocavənd r-nunda dağ. Qarabağ silsiləsinin 
ş- qurtaracağında, Qozluçayın (Arazın sol 
qolu) mənbə hissəsindədir. Hünd. 1462 m. 
ƏRĞƏNUN - bax Organ. 
ƏRĞİNBULAQ - İranın Zəncan osta- 
nında kənd. Mərkəzi şəhristanının Qiydar 
bölgəsinin Bezinərud kəndistanında, Qiy- 
dar qəs.-ndən 41 kn c.-q.-də yerləşir. 
ƏRİDİLƏN MODEL, metallurgi- 
yada - bir dəfə işlədilən tökmə modeli: 
qabıq qəlibin yaradılması üçündür. Ə.m. 
asanəriyən tərkiblərdən (50-90"C-də əri- 
yən parafin, stearin, yağ turşuları və s. mad- 
dələr) hazırlanır. Əridilmiş tərkib boşluq his- 
səsinin konfiqurasiyası və ölçüsü Ə.m.-ə 
dəqiq uyğun gələn pres-qəlibə doldurulur, 
yaxud preslənir. Tərkib bərkidikdən sonra 
pres-qəlib açılır və hazır model çıxardılır. 
ƏRİK, qaysı - gülçiçəklilər fəsiləsin- 
dən yarpağınıtökən ağac cinsi. Hünd. 10- 

Adi ərik (A. vəlgaris) 

14 т-әдәк olur. Yamaqları uzunsaplaqlı, 
növbəli, yumurtavarıdır. Çəhrayı, bəzən ağ 
rəngli çiçəkləri yaraqlardan əvvəl açılır. 
Ətli-şirəli, çəyirdəkli meyvələri, adətən, 
sarı, narıncı, bəzən qırmızımtil, yaxud qa- 
ramtıl-bənövşəyi olur, ortadan uzununa 

kəməryarı şırrmlıdır, qabığı tükcüklü, bə- 
zən çılpaqdır. Asiyanın mülayim isti və 

subtropik vilayətlərində 9 növü məlumdur. 
Adi Ə. (A. vulqaris) meyvə bitkisi kimi 

becərilir.Yabanı halda Tyan-Şanda, Hi- 
malay d-rında və Şimali Qafqazın q. his- 
səsində qalması güman edilir. İlk dəfə Ə. 
Qərbi Çində və Orta Asiyada becərilmiş, 
buradan da dünyanın başqa ölkələrin: 
yılmışdır. Becərilən Ə. 100 illərlə yaşayır, 
lakin 3-5 yaşından 30-40 yaşınadək bol 
meyvə verir. Calaqla çoxaldılır: calaqal- 
Лап calaq olunmamış Ə,, alça, badam, orta 
zolaqda gavalıdır. Ən yaxşı sortları Tür- 
kiyə, İran, Cənubi Qafqaz və Orta Asi- 
yadadır. Çində və Himalay d-rında Ə.--in 
daha 5 növü məlumdur. 

Azərb.-da 2 növü: adi Ə. və tüklümeyvə 

Ə. (A. dasycarpa) əkilir. Tüklümeyvə Ə. 
adi Ə.-dən gec çiçəkləyir, soyuğadavam- 
lidir. Adi Ə.-in “Şalax”, “Qırmızıyanaq”, 
“Ağ Təbərzə”, “Əbutalibi”, “Haqverdi” 

sortları, tüklümeyvə Ə.-in “Qırmızıyanaq”, 
"Ağ Növrəst", “Sarı Naxçıvan”, badam- 
ərik sortları vardır. Tüklümeyvə Ə.-in ərik- 

lə alçanın, bəzən gavalının tozlanmasından 

törəndiyi güman edilir, bəzən bu növə 

qaysı-gavalı da deyilir. Mikroclementlərlə 
zəngin olan sortlardan qanazlığı, ürək-da- 
mar sistemi xəstəlikləri zamanı düz balan- 
sını sabit saxlamaq üçün istifadə edilir. Ə. 

meyvələri təzə, həm də qunudulmuş halda 
yararlıdır. Əksəriyyəti şirintum olur, qən- 
nadı sənayesində bəzən badamı əvəz edir, 
tibdə işlədilən ərik yağı almaq üçün də 
istifadə edilir. Bütün növləri dekorativdir 

— ərikgülü fəsiləsindən birillik və çoxillik 

ot bitkiləri cinsi, Cənubi və Mərkəzi Ame- 
rikada 80-dən çox növü var, Çox vaxt 
dırmaşan və sarmaşan olur (uz. 2-4 m). 
Yarpaqları, əsasən, qalxanvarı, yaxud di- 
ктаб, ilişən, uzunsaplaqlıdır. Çiçəkləri iri, 
mahmizlı, tək-tək olub qoltuqda yerləşir, 
əsasən, sari, narıncı, qırmızıdır. Vətənində 

ilboyu çiçəkləyir. Gülçülükdə böyük Ə. (Т. 

mafus), qalxanlı Ə, (T. peltophorus), be- 
cərilən Ə, hibridləri (T. cultorum) və di- 
gərləri əkilir. Ə. dekorativ, o cümlədən 

asma və tompaqörtən bitki kimi yetişdirilir. 
eyvanları, dekorativ məhəccərləri (hörgü 
sortları) bəzəmək üçün istifadə edilir. Kal 
meyvələri, qönçələri və çiçək tumurcuqları 
yerqulağı turşuya qoyulur. Boliviya, Peru 
və Çili d-rında kökyümrülü Ə, (T, tube. 

rosum), çoxyamaqlı Ə, (Т. polyphyllum) 

Böyük ərikgülü (T. malus). 

vəs, çoxillik Ə. yumruları qida üçün yetiş- 
dirilir. Ə. toxumlarla çoxaldılır. Azərb.-da 
1 növü - böyük Ə. (T. mayıs) becərilir. 
ƏRİKLİ - İranın Qərbi Azərbay 
tanında kənd. Xoy şəhristunının Ətraf böl- 
gəsinin Səkmənabad kəndistanında, Xoy 
şndən 53 km şm--q.-də yerləşir. 
ƏRİKLİ – Azərb. Resp. Laçın r-nunun 
Kürdhacı ә.4.-пдә kənd. R-n mərkəzindən 
28 km şm-q--də, Qozlu çayının (Şəlvə 
çayının qolu) sahilində, dağ ətəyindədir 
Əh.815 (2015): işğaldan (1992, may) əvvəl 
heyvandarlıq, əkinçilik, bağçılıq və xal- 
çaçılıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, 

kitabxana, tibb məntəqəsi var idi. 
ƏRİMƏ - istilik udmaq hesabına mad- 
dənin kristallik (bərk) haldan maye halına 
keçməsi (1 növ faza keçidi). Təmiz mad- 
dələrin Ə.-sini xarakterizə edən əsas pa- 

in 05- 
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ƏRİMƏ İSTİLİYİ 

rametrlər ərimə temperaturu (T,) və ərimə 
istiliyidir (L,). 

... 

1 (Са, Gi, 
Bərk faza 1 Bi, GaSb, 
(ила) | İn$b, buzl 

Фу P 

şəkil 1. Təmiz план aqramı (p – təzyiq, 
T--temp-r). AD və ATİ - ərimə əyriləridir. 
4lY əyrisi Ə, zamını həcmi anomil dəyişən 

maddələrə aiddir. 
4- üçlük nöqtəsini, 8 - kritik nöqtəni ifadə edir. 

Ərimə temp-ru xarici təzyiqdən (p-dən) 
asılıdır: təmiz maddənin hal diaqramında 
Һи asılılıq ərimə əyrisi (bərk və maye 
hallarının eyni zamanda: mövcudluğunu 
göstərən əyri: şəkil 1-də АЛ və ya АЈ) ДӘ 
ifadə olunur. Ərintilərin və bərk məh- 

ın Ə.-si, bir qayda olaraq, müəyyən 
temp-r intervalında (evtektikalar = sabit 
ərimə temp-runa malik ərintilər istisna 
olmaqla) baş verir. Verilmiş təzyiqdə Ə. 
prosesinin başlanma və qurtarma temp- 

inin tərkibindən asılı olaraq 

lu 

ramlarında xüsusi əyrilər 

(likvidus və solidus əyriləri, səkil 2) va- 
ə ifadə olunur, Bəzi yüksəkmolekullu 

mələrdə (məs., maye kristallar yara- 

Şəkil 2. Bərk və maye m 
nlərin (məs., Cu/Ni) hal diaqramı. 

əyrisindən yuxan hissədə, 
t 
n 
i 
4 
1 
L 

ük əyrisindən aşağı hissədə 
arasında isə tarazlıq 

alarından ibarət 

Мауе halini 
bər, 

rli” quruluşu 

Maye faza, 

dan maddələrdə) bərk kristallik haldan 
izotrop maye halına keçmə prosesi (müəy- 
yən temp-r intervalında) tədricən, mərhə- 

lələrlə baş verir, hər bir mərhələ kristallik 
strukturun dağılmasının müəyyən etapını 

xarakterizə edir. Müəyyən Ə. temp-runün 

olması - bərk cisimlərin kristallik qurulu- 
şa malik olmasının əsas əlamətidir. Bu 
əlamətə görə onları müəyyən Ə, temp-ru- 

nı malik olmayan amorf bərk maddələr- 
dən asanlıqla fərqləndirmək mümkündür. 
Temp-run artması ilə amorf bərk maddələr 
maye hala tədricən yumşalaraq keçirlər. 

Ə. prosesi kristallik bərk maddənin 

temp-ru Ə, temp-runa çatdıqda başlayır və 
xaricdən ona istilik verildiyinə baxma- 
yaraq, sabit temp-rda (7,) davam edir (şə- 

kil 3). 

Maye məhlul 

Bərk faza, 

Şəkil 3. Kristallik bərk maddənin əriməsi zamani 
temp-nın sabit qalmasını ifadə edən əyri. Absis oxu 

ürrə bərk cismə bərabər səviyyədə verilən istilik 
miqdarı ilə mütənasib olan v zamanı göstərilmişdir. 

Adi şəraitdə kristalı 7 7, temp-nuna 

qədər qızdırmaq olmur, lakin kristallaşma 
zamanı ərintini nisbətən asan şəkildə 

həddən artıq soyutmaq mümkündür. 7, in 
əzyiqdən (p) asılılığının xarakteri Ə. za- 
manı həcmi dəyişikliklərin (AV,) istiqaməti 
lə təyin edilir (bax A/apeyron-Klauzius 
tənliyi). Əksər hallarda Ə. prosesi maddə- 
lərin həcminin artmasına səbəb olur (adə- 
ən, bir neçə 20). Əgər bu hal mövcuddursa, 
onda təzyiqin artması 7,-nin artması ilə 

nəticələnir (şəkil 4). Lakin bəzi maddələrdə 

məs., şəkil 1) Ə. zamanı həcmin azalması 

baş verir. Belə maddələr üçün Ə. temp-ru 

təzyiq artdıqda azalır. Ə. prosesi maddənin 
fiziki xassələrinin dəyişməsi ilə müşayiət 

ze olunur: kristallik quruluşun dağılmasından 
irəli gələn entropiya artımı: istilik tutu- 
munun artımı, elektrik müqavimətin artımı 
bəzi yarımmetallar (Bi, Sb) və yarımke- 

Te çiricilər (Ge) istisna təşkil edir, çünki onlar 

30 40 50 60 70 
Təzyiq, Абаг 

Şəkil 4, Qələvi meulların ərimə temp-nunun 
(T,."C)p təzyiqindən ((bar) asılılığı. Cs-un ərimə 

əyrisindəki qırılmalar yüksək təzyiqlərdə bu, 
maddədə iki polimorf çevrilmənin mövcud 

olması ilə bağlıdır (a və Ы), 

maye halında daha yüksək elektrik ke- 
çiriciliyinə malik olur). Ə. prosesi zamanı 
sürüşmə müqaviməti praktiki olaraq sıfıra 

enir (ərintidə eninə elastiki dalğalar yayıla 
bilmir), səsin (uzununa dalğaların) yayılma 

sürəti azalır və s, 
Ə, prosesi təbiətdə (Yer səthində qar 

və buzun əriməsi, Yer daxilində mi- 
neralların əriməsi və 5.), elm və texnikada 
(saf metal və xəlitələrin alınması, ərin- 
tilərin qəliblərə doldurulması və s.) əhə- 
miyyətli rol oynayır. 
ƏRİMƏ İSTİLİYİ - izobarik-izotermik 
tarazlıq şəraitində maddəni bərk (kristallik) 

haldan maye halına çevirmək üçün tələb 
olunan istilik miqdarı (həmin maddənin 
kristallaşması zamanı eyni miqdarda istilik 
ayrılır). Әл, – faza keçid istiliyinin xüsusi 

halıdır. Xüsusi Ə.i.  C4q, kkalkq vahidləri 
ilə ölçülür) və molyar Әл. (C /nol) anla- 
yışları var, Cədvəldə müxtəlif maddələr: 
üçün normal atm. təzyiqində (760 mm с. 

süt. və ya 101325 Pa) və ərimə temp-runda: 
(T,) xüsusi Ə.i--nin (L,) qiymətləri veril- 
mişdir. 
ƏRİMƏ TEMPERATURU (7)) - sabit 
xarici təzyiqdə kristallik (bərk) cismin 
maye hala müadil faza keçid temp-ru. Әл. 
Inöv faza keçid temp-runun xüsusi halıdır. 

Bax Ərimə istiliyi, 

ƏRİNC - İrəvan xanlığının Qırxbulaq ma- 
halında (9.9.1930 ildən Kotayk, 12.10.1961 
ildən Abovyan r-nu), İrəvan-Tiflis avto- 
mobil yolunun üstündə, İrəvan-Ellər d.y. 
xəttinin kənarında azərb.-ların yaşadığı 
kənd. Miirzə İsmayıl adlı şəxsin tiyul kəndi 
olmuşdur. 1828-29 illərdə kəndin azərb. 
əhalisi qoyulmuş, burada İran və Türkiyə- 
dən köçürülmüş erməni ailələri yerləşdiril- 
mişdir. 

ƏRİŞTOXUYAN MAŞIN 

ƏRİNCƏKLƏR - kəmdişlilər dəstəsinin 
mənşəyinə görə müxtəlif, lakin bir-birinə 
konvergent oxşar olan iki fəsiləsinin qəbul 
edilmiş ümumi adı, əvvəllər onlara bir 

fəsilənin 2 cinsi kimi baxırdılar. Hər iki 

fəsilənin nümayəndələri üçün dəyirmi baş, 

kiçik qulaqlar səciyyəvidir: gözlər önə yö- 
nəlmişdir. Quyruğu qısadır və ya yoxdur, 
ön ətrafları arxa ətraflardan uzundur: 
əldarağı və ayaq pəncəsi ensiz, əyilmiş 
olur. Barmaqları bitişik: diraqları iri və 
aralıdır. Üçbarmıqlı Ə.-də (Bradypodidac 
fəsiləsi: 1 cins, 4 növ) ön və arxa ətrafların 
hərəsində 3 barmaq, ikibarmaqlı Ә.-дә. 

Üçbarmaqlı ərincək (Bradypus tridacıylus). 

(Megalonyehidae fəsiləsi, 1 cins, 2 пбу) ön 
ətraflarda 2, arxa ətraflarda 3 barmaq olur, 
İkibamaqlı Ə.-in bədəninin uz. 60-64 smr 
və daha çox, kütləsi 9 kq-adək olur. Üç- 
barmaqlı Ə, xırdadır, bədəninin uz. 50-60 
sm, kütləsi 4-5 kq-dır. Six, cod tüklər göv- 
də üzərində qarından kürəyə doğru bitir: 
rəngi sarımtıl-ağ, yaxud yaşılaçalan qonu- 
гапы olur, Ә. Mərkəzi və Cənubi Ame- 
rikanın rütubətli tropik. meşələrində ya- 
yılmışdır. Ağacda yaşayır, yerdə ləng və 

yöndəmsiz gəzirlər. Bəzi Ə, yaxşı üzür və 
daşqınlar zamanı nisbətən uzaq məsafələrə 
gedə bilirlər. Yarpaq, cavan zoğ və mey- 
vələrlə qidalanırlar. Mədəsi böyük, çoxka- 
meralıdir. Bədən temp-ru 242С-дәп 30- 
33"C-yədək dəyişir. Ə., əsasən, gecələr 
fəaldır. Kiçik ərazili yerlərdə tək-tək ya- 
şayırlar, Boğazlıq dövrü 4-6 aydır, uz. 20 
sm-ədək olan bir iri bala doğur və sinəsində 
gəzdirir. Ə. heyvanxınada 23 ilə qədər 
yaşayır. Ə.-in Bradypus cinsindən nəsli 
kəsilmək təhlükəsi altında olan 2 növü 

BTMİ-nin “Qırmızı kitab”ına daxil edil- 
mişdir. 
ƏRİNDƏRƏ - Azərb. Resp. Ordubad r-nu 
(Nax, MR) ərazisində dağ. Zəngəzur silsi- 
ləsinin c.-q. yamacındadır. Hünd. 1360 m. 

ƏRİNTİLƏR - iki, yaxud bir neçə kom- 
ponentin (kimyəvi maddələr) birgə əridil- 
məsindən alınan maddənin bərkiməsindən 

yaranan cisim. Metal Ə. metallardan 
(məs, mis və sinkin ərintisi olan bürünc- 
dən), yaxud metal və az miqdarda qeyri- 
metal qarışığından (məs., dəmirin karbonla 
ərintilərindən alınan çuqun və poladdan) 
ibarət ola bilər. Qeyri-metal Ə. qeyri- 
metal maddələrdən, məs., təbii (qranit, 

qneys, bazalt) və süni (şüşə, posa) silikat- 

lardan, duzların və üzvi maddələrin və s, 

Ə.-indən ibarətdir. Bax həmçinin Alümi- 
тит ərintiləri, Asanəriyən ərintilər, Be- 
rillium ərintiləri, Bərk ərintilər, Dəmir 

ərintiləri, Gümüş ərintiləri, Mis ərintiləri 

vəs, 
ƏRİŞ, çil 1 ə — parçanın uzunluğu bo- 
yunca bir-birinə paralel yerləşən saplar: 
parçanın özülünü təşkil edir. Toxucu dəz- 

gahında Ə. və ona perpendikulyar yerləş- 
miş arğac saplarının qarşılıqlı toxunması 
nəticəsində parça istehsal edilir. Parça to- 

xunarkən Ə, sapları arğac saplarına nis- 
bətən daha çox dartılır və əyilir, dəzgahın 
işçi orqanlarının təsirinə məruz qalır. Odur 
ki, Ə, üçün nisbətən yüksəkkeyfiyyətli 
liflərdən hazırlanmış, daha çox burulmuş 
möhkəm saplar seçilir. Adətən Ə. sapla- 
rinin toxuma prosesində hamar və davamlı 
olması üçün onlar yapışqanlı məhlulun 
hopdurulması (şlixtləmə) ilə emal edilir. 

ƏRİŞ NƏZARƏTÇİSİ - bax Lumel ci- 
haz, 
ƏRİŞ SARĞACI – toxuculuq dəzgah- 
larında parçanın toxunmasından əvvəl əriş 
saplarının sarındığı böyükölçülü sarğac. 
Sarğacın bilərzikləri (flansları) arasındakı 
məsafə toxuculuq dəzgahının eninə uyğun- 
dür (0,85-2,5 m), 
ƏRİŞTƏ - buğda unundan hazırlanan ər- 
zaq (xəmir məhsulu). Ə. hazırlamaqdan öt- 
rü xəmiri kündələyir, oxlovla yuxayayanda 
(yaymakeşdə) nazik lavaş kimi yayıb, 

sonra üst-üstə qatlayıb zolaq (dilim) şək- 

lində kəsirlər. Ə.-ni sərib qurutmaqla uzun 
müddət saxlamaq mümkündür. Azərb.-da 
Əl-dən müxtəlif xörəklər: əriştəli isti duru 

xörək, əriştəaşı, əriştəçilov, əriştəplov və s. 
hazırlanır. Əriştəaşı bişirmək üçün əvvəl- 
cədən Ə. kəsilib qurudulur və sacda qov- 
rulur, sonra qaynar suda bişirilib aşsü- 
zəndən keçirilir, yağ töküb dəmə qoyulur. 
Əriştəaşına müxtəlif xuruş da əlavə edilir, 
Ə. bir sira Yaxın Şərq, Orta Asiya və Qaf- 
qaz xalqları arasında yayılmışdır. 
ƏRİŞTƏBALIQ (Salangichthys micro- 
don) - osmerkimilər (Osmeriformcs) дә 
sinin salangidlər (Salangidac) fəsiləsindən 

balıq cinsi. Digər təsnifata görə Ə. osmer- 
kimilər fəsiləsinə aid edilir. Bədəni şəffaf, 
uz.10 sm-ədək, kütləsi 0,7-1,5 q olur, başı 

yuxarıdan aşağıya doğru basıqdır. Ə. Kore- 
yanın ş., Yaponiyanın q: və ş. sahilləri boyu 
şortəhər sularda yaşayır, buradan çay 
keçir. Mayayında Amur körfəzində kütlə 
kürüləmə vaxtıdır, yayda diametri 0,5-0,7 

Əriştəbalıq (Salangichthys тактодоп), 

mm olan 2 minə qədər kürü tökür. Maya- 

lanmış kürü 7 gün inkişaf edir. Kürü tök- 

dükdən sonra balıqların əksəriyyəti məhv 
olur. Payızda kömələr dənizə axın edir: 
planktonlarla qidalanır. Ov obyektidir. 
ƏRİŞTOXUYAN MAŞIN - rrikota)ı 
uzunluğu boyunca toxuyan maşın. Ə.m.-da 
saplar daraqlar vasitəsilə eyni zamanda 
bütün iynələrə (hər sap öz iynəsinə) keçirilir, 
sonra onlardan ilmə toxunur. Müxtəlif növ 

trikotaiların (alt geyimləri, paltarlar, idman 
məmülatları, süni xəzlər, texniki parçalar 

vəs.) istehsalında tətbiq edilir. 



ƏRİTMƏ: 

ƏRİTMƏ – muterialların (əsasən meral- 
ların) ərifmə sobalarında m: 
şənədək emalı prosesi. Metallurgiyada fi- 
lizdən metal hasilatında (domna Ə--si), 
bərk və ya maye metal şixtələrinin təkrar 
emalında (marten Ə--si, elektrik Ə.-si, 
konverter Ə--si, ferroərintilərin və əlvan 
metalların saflaşdırılması), ərintilərin alın- 
masında, külçə və ya fasonlu tökmələr üçün 
bərk metalların əridilməsində və s. məq- 
sədlərlə tətbiq edilir. 
ƏRİTMƏ SOBASI - hər hansı materialı 
əritmə temp-rundan yuxarı temp-ra qədər 
qızdırmaqla maye hala salmaq üçün soba. 
Әв, bərk (daş kömür, koks, али. törf və 

s.), maye (mazut, neft və 5.), qaz (təbil və 
aqla və elektrik eneriisi süni qazlar) yan: 

ilə təchiz olunur, Bəzi Əss. günəş enerfisi 
ilə işləyir. Ə.s.-ndan, əsasən, çuqun, polad, 

istehsalında, tökmə və 
kimya: sənayesində 

əlvan metallurgi 
şüşə istehsalatında, 

tifadə edilir. Metallurgiya sənayesində, 
ən, domna sohasr, vaqranka, elektrik 

qövs sobası, putalı və kanallı induksiya 
sobası, konverter və a/ovlu sobalar, kimya 
sənayesində və şüşə istehsalatında isə elek- 
rik sobası və alovlu sobalar geniş ya- 
yılmışdır 
ƏRİYƏN QORUYUCU - cərəyan şiddəti 

il.yerilən qiymətdən artıq olduqda, elek- 
də quruluş, elektrik trik dövrəsini qıran 

tifadəçiləri qısaqapanma 
larından qorumaq üçündür. Əlq. bir 

ya bir neçə əriyən tıxacdan, izoləedici 
övdədən və əriyən tıxacın elektrik döv- 

ə qoşulması üçün çıxışlardan ibarətdir 
Bəzi Ə.q.-lar əriyən tıxacı yaxşı soyutmaq 
və elektrik qövsünü söndürmək üçün kvars 
qumu ilə doldunulur, bəziləri isə indikatorla 

ur, Əlq. cərəyanın təsiri ilə qızan 
(adətən sink, yaxud 

mış məftil, mil və ya 
övhədir. Yastı ихасиз əriyən ensiz hissələri 

şiddəti artdıqca qoruyucunun 
sir müddəti qısalır. Ə.q, elektrik döv- 

olur, Сәг 

sinə ardıcıl qoşulur, tixac əriyən zaman 
lövrə qırılır. 

ƏRK QALASI - Təbrizdə tarixi-memar- 
4 əsrdə Hülaku (Elxani) vəziri 

Əlişah tərəfindən məscid (bax: Əlişalı 
cidi) kimi tikdirilən abidənin qalıqları 

onradan əhali tərəfindən Ə q. adlandırıl- 
mişdir. Öz dövrünün əzəmətli binası sa- 

45 illərdə tikilmişdir. /bnr 
Qəzvini, Evliya Çələbi, 

/ Şarden, Nadir Mirzə və b, Ə.q, haqqında 
nat vermişlər. 17 əsrda divarları və 

minarəsi bərpa edilmiş, sonralar ətrafında 
Təbriz qarnizonu üçün binalar tikilmişdi 
Əqq--nda toptökmə emalatxanası da açıl- 

472 

mişdi. Qacarlar dövründə qalada dövlət 
cəbbəxanası və taxıl anbarları yerləşirdi. 
1925 ildə Ə q. yanında “Milli bağ” adlanan 
park salındı. Qacarlar dövrünə qədər Ә.2. 
dövlət qəsri kimi istifadə edilmiş, Təbriz 
üsyanları zamanı dəfələrlə inqilabçıların 
son istehkamı olmuşdu. 
ƏRKƏVİN - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Maku şəhristanının Siyahı- 
çeşmə bölgəsinin Çaldıran kəndistanında, 

çeşmə qəs.-ndən 19 Хин e.-ş.-də yer- 
ləşir 
ƏRKƏVİN - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Ətraf bölgə- 
sinin İcərud kəndistanında, Zəncan ş.-ndən 
6 mc-q-də yerləşir. 
ƏRKİVAN – Azərb. Resp. Masallı r-nun- 
da qəsəbə. Ərkivan ə.d.-nin (Ərkivan qəs., 
Allahyarlı k. daxildir) mərkəzi, R-n mərkə- 
zindən 4 im c.-q--də, Masallı-Yardımlı 
avtomobil yolu kənarında, Viləş çayı sa- 
hilindədir. Əh. 16820 (2015): dulusçuluq, 
əkinçilik və maldarlıqla məşğuldur, 4 tam, 1 
ümumi orta məktəb, uşaq bağçası, mədəniy- 
yət evi, 2 kitabxana, tibb məntəqəsi var. 

” sözünün etimologiyası ilə bağlı 
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi tədqi- 
qatçılara görə, Ə. farsca “qala yeri 
məkdir. Digərləri isə Ə.-ı Lənkəran xan- 

n məşhur mahallarından olan “Dəşt- 
eyniləşdirərək çöl kənarı, dəniz 

kənarı: yer kimi izah edirlər. Kənddən 
tapılmış lövbər qalıqları da buranın dəniz 
kənarı olması ehtimallarını gücləndirir, Ə.- 

bulağı və məscid, dekoratiy-tət- 
biqi sənət nümunələrindən daş qoç fiquru 
(19 əsr) var, 

ƏRKİVAN MİNERAL SU BULAQ- 
LARI – Azərb. Resp. Masallı r-nu ә 
zisində, Masallı ş.-ndən 15 im c.-q.-də, 
Viləş çayının hər iki sahilində, dəniz sə- 
viyyəsindən 500 m yüksəklikdə yerləşir. 
Bir neçə bulaqdan ibarət qrup təşkil edir. 
Üst Eosenin alevrolit, argillit və tufqum- 

daşından çıxır. Suyu kükürdlü, acı tamlıdır, 
temp-nı 41,5-50”C, debiti | mln. //gün-dür. 

Sxaltubo tiplidir. 
Balneoloyi tərkibi: 

. (199 (HCO,1) 

Nas саз6 (997 HS 

РН6,2 T41,5-50"C D1000 000 //gün 

Suyu çox minerallaşmış, xlorlu, nat- 

riumlu-kalsiumludur. Müalicə üçün istifadə 
edilir. 

Əd: Тагисв IL, Ибрагимовз ИЛИ, 
Бабаси AM. Ресурсы минералыкых илермалы– 
müx вод Азербаддджана. Б. 2001, 
ӘКВМӘСАХХАМА - İranın Zəncan os- 
taninda kənd. Mərkəzi şəhristanının Ətraf 
bölgəsinin Qarapişli kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 42 kn şm--q.-də yerləşir. 
ƏRMƏK - İranın Şərqi Azərbaycan os- 
tanında kənd. Əhər şəhristanının Horand 
bölgəsinin Çahardangə kəndistanında, Ho- 
rand qəs.-nidən 12 Хин şm.-da yerləşir. 
ƏRMƏKİ - Azərb. Resp, Quba r-nunun 
Amsar ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 13 
im сда, Qaraçayın sahilində, dağətəyi 
ərazidədir. Əh. 674 (2015), meyvəçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, mədəniyyət evi, kitabxana, tibb mən- 
təqəsi, poçt, ATS, istirahət mərkəzi var, 
ƏRMƏKİQIŞLAQ - Azərb. Resp. Quba 
r-nunun Hacihüseynli ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 27 km şm.-ş.-də, düzənlik. 
dədir. Əh. 536 (2015): əkinçilik, meyvə- 

çilik və heyvandarlıqla məşğuldur. İbtidai 
məktəb, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
ƏRMƏNƏT - Azərb. Resp. Oğuz r-nunun 

Xalxal ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 15: 
Ҹ-дә, Qalaçayın (Türyan çayının qolu) 
sahilindədir. Əh. 803 (2015), taxılçılıq, 

heyvandarlıq və bağçılıqla məşğuldur. Tam 
orta məktəb, klub, kitabxana, ATS, tibb: 
məntəqəsi var. 
ƏRMİK, Yuxarı Ərmik - İrəvan 

xanlığında Vedibasar mahalının (9.9.1930 
ildən Vedi, 15.5.1968 ildən Ararat r-nu) 

Ciğindərə bölgəsində, Vedi çayının yuxarı 
axarında azərb.-ların yaşadığı kənd: 19 
əsrin ortalarında kəndin aşağısında salınan 

yeni yaşayış məntəqəsi tədricən Aşağı Ər- 
mik adlandırıldığından Ə. k.-nə də Yuxarı 
Ərmik deyilmişdir. 1918 ildə kənd erməni 
təcavüzünə məruz qalaraq tamamilə dağı- 
dilmiş, əhalisinin əksəriyyəti qonşu Dərə- 
ləyəz mahalında müvəqqəti məskunlaş- 
mışdır. Bölgədə sovet hakimiyyəti qurul- 
duqdan sonra qaçqın əhali geri qayıdaraq 
kənddə məskunlaşmış, lakin 1949 ildə ye- 

nidən Azərb.-a deportasiya olunmuşdur. 
ƏRMİNİYYƏ,Ərməniyyə (Ada ))- 
8 əsrdə Əməvilər xilafəti tərkibində ya- 
radılmış canişinlik. Canişinliyin inzibati 
mərkəzi Dəbil |. 789 ildə mərkəz Вәг- 
dəyə köçürüldü. Ə.-yə Ermənistan, Arran 
və Gürcüstan (İberiya) əraziləri daxil: 
Ə--ni ərəb cani (vali) idarə . 
Xilafətin bu bölgüsü mühüm əhəmiyyətə: 
malik deyildi: idarəetmə sistemində ərəb- 
ərəqədərki idarə formaları qalırdı. Əvvəl- 

ƏRSİNDİMDİK —— —— ——————.——————--—————....... 

lər dördüncü, sonralar isə üçüncü əmirliyin 
tərkibinə daxil idi. Bu inzibati bölgüyə görə 
bir çox orta əsr ərəb müəllifinin (İbn Xor- 
dadbehi, İbn Havqəl, İstəxri, əl-Müqəddəsi, 
əl-Yəqubi, İbn əl-Əsir və b.) əsərlərində 
Azərb, və Gürcüstanın bəzi şəhərlərindən 
“Ərminiyyə” şəhərləri kimi bəhs olunur. 9. 
əsrin 80-ci illərində canişinlik parçalandı: 
Xilafətdən nominal asılı olan yerli hökm- 
darlıqlar yarandı. 
ƏRMİYA, İrmiya (ər.— ba ))).Yer6- 
mya, İyeremiya (ivritcə — eyy: 
yun. Лереј ас (e.ə, 650/645, Anatot, Qüds 
yaxınlığında – təqr. с.ә. 580, Misir) — 

peyğəmbər, İsa Məsihin sələflərindən biri, 
Eviator nəslinin davamçısı, Yerusəlim mə- 
bədinin baş kahini Hilqiyanın oğlu. Qu- 
randa adı çəkilməsə də, Vəhb ibn Mü- 
nəbbih, Təbəri və b.-da rast gəlinir. Ə. haq- 
qında əsas mənbə Əldi-əriqdəki “Ye- 
remya" kitabıdır. Peyğəmbərlik missiyası- 
na təqr, с.ә. 626 ildə başlamışdır. Ə, Yeru- 

səlimin süqutunu, Navuxodonosorun (Bux- 

tünəssər) şəhəri və məbədi dağıdacağın, 

Yəhuda padşahının və xalqının Babilə sür- 

gün ediləcəyini, xalqın sürgündən qayıdışı 
və dirçəlişini qabaqcadan söyləmişdir: 

Yerusəlimin süqutu zamanı orada olmuş, 

ancaq əsir düşməmişdir (Yer. 40:2-6). Yə- 
huda valisi Gedalyanın ölümündən sonra 

Misirə sığınmaq məcburiyyətində qalmış 
və ehtimallara görə, orada vəfat etmişdir. 
Ə. bütün həyatı boyu padşahlar və saray 
adamları ilə, Yerusəlim məbədinin ruha- 
niləri və yalançı peyğəmbərlər ilə mübarizə 
aparmış, onları İsrail Tanrısının əmrlərinə 
əməl etməməkdə günahlandırmışdır. Ə.-ya 
görə, xalqın yolunu azmasının və Babil 
əsarətinin səbəbi məhz budur, bu əsarət 
xalqı təmizləməli və tövbənin başlanğıcı 
olmalıdır. 
ƏRNA - İranın Qərbi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Urmiya şəhristanının Sulduz 
bölgəsinin Ətraf kəndistanında, Sulduz 
qəs--ndən 9 km şm.-q--də yerləşir. 
ƏRP - tərkibində duzlar (məs., kalsium 

və maqneziumun karbon duzları) olan 
suyu qızdırdıqda, yaxud qaynatdıqda (bu- 
xarlandırdıqda) buxar qazanlarının boru- 
ları və digər istilik aparatlarının daxili 
səthində əmələ gələn bərk çöküntü. Ə.-i 
olması istilik mübadilələrində istilikötür- 
məni zəiflətdiyi üçün metal həddən artıq 
qızır, boru partlayır. Ə.-in yaranmaması 

üçün istifadə olunacaq su qabaqcadan kim- 
yəvi emaldan keçirilir (yumşaldılır), Ə. 

bağlamış səthlər mexaniki və kimyəvi 
üsullarla təmizlənir. 
ƏRRADƏ - orta əsrlərdə Yaxın Şərqin bir 
sira ölkəsində, həmçinin Azərb.-da atma 

Ər-Rif ağ bilə. Mərakeş, 

silah, Şəhər və qalaların mühasirəsi zamanı 

istifadə edilən Ə. Səfəvilər dövründə geniş 
yayılmışdı. Düşmən müdafiəsini yarmaq 
üçün daşatan Ə. muncanaqdan kiçik olurdu, 
Bəzi mənbələrdə “hasargoşay” ("divar ya- 
ran”) adlanırdı. Ə.-ni idarə edənlərə “Әгта- 

də əndaz” ("Ərradə atan”) deyilirdi, Odlu 
silahın yaranması ilə aradan çıxmışdır. 
ƏR-RİF, Rif – Mərakeşin şm.-ında, At- 
las d-ri sistemində silsilə. Aralıq dənizi 
sahili boyu uzanır. Hündür zirvəsi Tidikin 
d.-dir (2456 m-ədək). Əsasən əhəngdaşın- 
dan təşkil olunmuşdur, çoxsaylı dərin çay 

dərələri ilə kəsilmişdir. Şm. yamaclarının 

ətəklərində kolluqlar, palıd meşələri, yu- 
xarılarda ardıc və sidrdən ibarət iynəyar- 
paqlı meşələr, с. yamaclarında isə meyvə 
bağları yayılmışdır. 
ƏR-RİYAD (әг. ys, yl) – bax Riyad. 
ƏRSİ-- İranın Şərqi Azərbaycan ostanında 
kənd. Mərənd şəhristanının Culfa bölgə- 

sinin Ələmdar Gərgər kəndistanında, Mə- 

rənd ş--ndən 42 (ун şm.-da yerləşir, 

ƏRSİLƏ - Azərb. Resp, Yardımlı r-nunda 
kənd. Ərsilə ə.d.-nin (Ərsilə, Eçara, iy, 

Ləzran k--ləri daxildir) mərkəzi. R-n mər- 
kəzindən 12 km şm.-ş--də, Burovar silsi- 
ləsinin ətəyindədir. Əh. 510 (2015): əkin- 
çilik və heyvandarlıqla məşğuldur. Tam 
orta məktəb var. 
ƏRSİN - çörəkbişirmədə istifadə edilən 
alət. Əsasən, dəmirdən, bəzən də ağacdan 
yastı formada döymə üsulu ilə hazırlanır. 
İki növü var: xəmir Ə--İ və təndir Ə.-i. 
Təndir və xəmir Ə.--lərinin tiyə hissəsi eyni 
formada olduğundan onları yalnız dəstə- 
yinin uzun-qısalığına görə ayırmaq müm- 
kündür. Qısadəstəkli Ə. əsasən kündə kəs- 
mək, təknə-tabağı və yuxayayanı (y a у - 
makeşi ) xəmirdən təmizləmək üçün 

işlədildiyindən bu alətə xəmir Ə.-i deyilir, 

bəzən asmaq üçün: ucuna halqa salınır. 
Uzundəstəkli Ə. təndirin dərinliyinə mü- 
vafiq ölçüdə və qıralı (qarmaqlı )olur, 
bişmiş çörəyi təndirin divarından qazıyıb 
çıxarmaq və təndirin divarındakı qalıqları 
təmizləmək üçün işlədilir. Azərb.-ın orta 
əsr şəhərlərində (Bakı, Beyləqan, Qəbələ, 
Şamaxı və s.) aparılın arxeelofi qazıntılar 
zamanı dəmir Ə.-lər tapılmışdır. Ə.-dən 
indi də istifadə edilir. 
ƏRSİNDİMDİK, adi ərsindimdik 
(Platalea leucorodin) — ibislər fəsiləsindən 
quş, Azərb. faunasına daxil olan yeganə 
növ, Uz. 80-90 хт: kütləsi 1.2-1,7 4q-dır 
Dimdiyi uzun, düz, yastılaşmış, üzəri eninə 
xırda dalğavarı və иси ərsin şəklində enli- 
ləşmişdir. Lələk örtüyü ağdır: peysərində 
bir topa sarımtıl-qəhvəyi rəngli cütləşmə 
bəzəyi olan kəkil və boynunun ardında ox- 
ravarı-sarı ləkə səciyyəvidir. Gözünün qü- 
zehli qişası al-qırmızıdır. Göz ətrafinda dəri 
çılpaq: dimdiyin dibi və boğazı sarı, ayaq- 
ları üzün və qaradır. Erkəkləri daha uzun 
dimdiyi, ayağı və kəkili lə fərqlənir. Cavan 
quşların çalma lələklərinin oxu və qanad- 

Adi ərsindimdik (Platalea levcorodia), 



larının ucu tündrəngli, gözləri bozdur. Cə- sinin lideri olan Ə. 4 dəfə parlamentə se- 

nubi Avrasiya və Şimali Afrikanın sa- çilmiş, Avami Liq hökumətində öz parti- 

hillərində yayılmışdır. Xırda şirinsulu, ya- yasına kiçik partnyor statusunu (1996- 

xud şor su hövzələrinin sahillərində çox- 2001) qazandırmışdır. Ə. prezidentliyi döv- 

dur: 2000 mrədək yüksəklikdə dağ göl- ründə törətdiyi əməllərə görə tez-tez is- 

fərində rast gəlinir. Şm. populyasiyaları kö- tintaqa cəlb edilmişdir. 
çəridir. Azərb.-da bafaqlıqlarda, qamışlıq- 
larda koloniyalarla məskən salır. Мап. 

nəsil vermək üçün gəlir, : q 
a açarlar. Gilli dayaz dən Muğan, şm--ş--dən isə Talış d-ri ilə ayında Azərb: 

sentyabrda 
sularda yaşayan buğumayaqlı və xırda ba- аг. 
tiqlarla qidalanır. Yuvasını ağacda, yaxud dadır. Əhali əki 
qamışlıqda, adətən, leyləkkimilər və qara- 
batdaqlarla birlikdə koloniyalarda qurur. 
3-4 yumurta qoyur, hər ki valideyn 24-25 
gün kürt yatır: ətcəbalaları yuvada 28 gün 
yemləyirlər. Kömə fərdlər 45-50 günlükdə 

yı azalır, Nadir və sərbəst uça bilirlər. 
bəzəkli quş kimi Azərb.-ın “Qırmızı ki- 

tab”ına daxil edilmişdir. Mühafizə olunur. 

ƏRSUN - İranın Ərdəbil ostanında kənd. 

Xalxal şəhristanının Mərkəzi bölgəsinin 
Xanəndəbil kəndistanında, Xalxal ş.-ndən 

144mc.-q--də yerləşir. 
ƏRŞ (or, 2 yall — taxt, çardaq, dam), 

Ərşi-Rəhman - islam teologiyasında 
Allahin taxtı, Əlidi-əriqdə peyğəmbərlər 
Mikeya (1Pad, 22:19), Yeşeya (Yeş. 6), 

Yezekel (Yez. 1) və Daniyal (Dan. 7:9) 

Allahın taxtı”ndan: bəhs edirlər, Ә/а1- 

cədiddə isə "göydəki taxt"dan (Vəhy 4), 
bəşər övladının oturacağı izzətli taxt”dan 

(Mat, 25:31) və s, bəhs olunur. Quranda 
müxtəlif mənalarda dəfələrlə xatırlanan 
Ə." sözü Allah haqqında olan ayələrdə 

(9:129, 20:5, 23:116, 25:59 və s.) Onun 
hakimiyyət taxtını ifadə edir. Ə. Allahın 

yaratdığı ən əzəmətli varlıq və Onun bütün 
atributlarının tam şəkilli təzahür mərtə- 

bəsidir. Bütün fiziki (şəhadət aləmi) və 

metafizik (qeyb aləmi) aləmləri ehtiva 

edən Ə. göyün ən son doqquzuncu təbə- 
qəsi, yaxud “Fələk-i ətləs” də adlandırılır 
(bax Fələk), Bəzi hədis və təfsirlərdə Ə.-in 
konkret məkan bildirmədiyi, Allahın son- 
suz elm, qüdrət və əzəmətinin göstəricisi 
olduğu qeyd edilir. Təsəvvüf mənbələ- 
rində Ə. kamil insanın qəlbi ilə eyniləş- 
dirilir 
ƏRŞAD Hüseyn Məhəmməd (d.1.2.1930, 
Britaniya Hindistanı, Ranqpur) — Banq- 
ladeş siyasi və hərbi xadimi, polkovnik 
(1973), gen.-m. (1975), 1983-90 illərdə öl- 
kənin 10-cü prezidenti olmuşdur. Dəkkə 
Un:tinin məzunu idi, Pakistan (1952 ildən) 

və Banqladeş (1971 ildən) ordularında xid- 

mət etmişdir. Ali hərbi təhsilini Hindistan- 
da almışdır. 1983 ildə hərbi çevriliş yolu ilə 
hakimiyyətə gəlmiş, 7 il ölkə prezidenti 
olmuşdur. 1990-cı illərdə Catya partiya- 
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ƏRŞƏ--Cənubi Azərb.-da (Ərdəbilin şm.- 
q.-ində və Qarasu çayı hövzəsində) tarixi 

mahal. Şm.-dan Germi, c.-dan Meşkin, q.- 

həmsərhəddir. Bəzz qalasının yaxınlığın- 
ilik, maldarlıq və sənət- 

karlıqla məşğuldur. Ə. zərif xalça, ki 
keçə, corab və s, yun məmulatı ilə məş- 

hurdur. Orta əsr mənbələrində (Yaqut Hə- 
məvi, Həmdullah Qəzvini və Ы.) "Ərşəq” 

(“Ərşaq”) kimi adı çəkilən Ə.-də apırılmış 
arxeololi qazıntılar zamanı küp qabirləri və 
Parfiya Arşakiləri dövrünə aid yaşayış məs- 
kəni aşkar edilmişdir. 
ƏRŞƏDABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Səris- 
kənd bölgəsinin Atəşbəy kəndistanında, 
Səriskənd qəs--ndən 45 (он qi-də yerləşir. 
ƏRŞƏQ - İranın Ərdəbil ostanında kən- 

distan. Meşgin şəhristanının Mərkəzi böl- 
gəsinin şm--ında, dağlıq ərazidə yerləşir. 
ƏRŞƏLİ – Azərb. Resp. Kürdəmir r-nu- 
nun Karrar kənd ә.4.-пдә kənd. R-n mərkə- 

zindən 24 Јән c.-ş.-də, Baş Şirvan kollek- 

torunun sahilində, Şirvan düzündədir. Əh. 

802 (2015): əkinçilik və maldarlıqla məş- 
ğuldür. Tam orta məktəb, mədəniyyət evi, 
kitabxana, tibb məntəqəsi var, 

ƏRTƏPƏ - Azərb. Resp. Gədəbəy r-nun- 
da kənd. Әләрә ə4d-nin (Ərtəpə, Pirbulaq, 
Soyuqbulaq k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 12 km şm.-ş.-də, dağlıq əra- 
zidədir. Əh. 420 (2015), əkinçilik və hey- 

vandarlıqla məşğuldur. Ümumi она mək- 
təb, kitabxana var, 
ƏRTOĞRUL Cavid, Ərtoğrul Hüseyn 
Cavid oğlu (22.10.1919, Bakı – 14.10, 

1943, Naxçıvan) — Azərb. bəstəkarı. Azərb, 
Dövlət Pedaqoii İn-tunu bitirmiş (1940), 
Azərb. Dövlət Kon- 

servatoriyasında 
oxumuşdur (1941- 
42, Ü.Hacıbəylinin 
sinfində). İlk bö- 
yük əsəri fp. üçün 
yazılmış “9 varia- 
siya"dır (1941-42: 
Üzeyir bəyə ithaf). 
Violin ilə fp. üçün 
poeması var (1941), 

Nizaminin “Sevgili yar gəlmiş idi” qəzə- 
linə, N.Rəfibəylinin “Eşq olsunl”, türkmən 
şairi Kəminənin “Leylanın vəsfi”, T.Rəsi- 
zadənin “Səninlə olaydım” və s. şeirlərə 

Bülbülün rəhbərlik etdiyi xalq mus 
öyrənən elmi tədqiqat kabinetində çalı 
burada musiqi folkloru 
toplanmasında iştirak etmiş, 1941-42 illər. 
də Konservatoriyanın nəzdindəki: 
məktəbində dərs demişdir. Ə.C. onlarla 
Azərb. xalq mahnısının variantlarını nota: 
salmış, Avropa və rus bəstəkarlarının 
ayrıca notlar şəklində çap olunan romans 
və mahnılarını Azərb. dilinə tərcümə 
etmişdir. Şeirləri, pyesi və rəsmləri var. 
ƏRTOĞRUL Möhsün (28.2.1892, İstan- 
bul — 29.4.1979, İzmir) - türk teatr və kino 

aktyoru, reyissor, teatr xadimi. İlk təhsilini 
Təfəyyüz məktəbində aldıqdan sonra Top- 

başı rüştiyyəsində, Mərcan edadisində oxu- 
muşdur. İlk dəfə səhnəyə 1909 ildə Bür- 
hanəddin teatrında K.Doylun “Şerlok 

Holms” əsəri əsasında hazırlanmış tama- 

şada Bob rolunda çıxmışdır. 1911-12 il- 

lərdə Parisdə oxumuş, İstanbula qayıt- 
dıqdan sonra U.Şekspirin “Hamlet” əsərini 
səhnələşdirmiş və Hamlet rolunu oyna- 

mışdır, 1913 ildə Bursada Millət teatrı adı 
ilə İsmayıl Qalib Arcan, Behzad, Butak və 
Kamal Emin Bara ilə birlikdə yaratdığı 
Yeni Turan Təmsil Heyətində xarici dram 

əsərlərini səhnələşdirmiş, həmçinin aktyor 

kimi çıxış etmişdir. 1914 ildə “Darülbə- 
dayci-Osmani” adı ilə qurulan (sonradan 

İstanbul Şəhər Teatr) Musiqi və Teatr 
Məktəbində müəllim işləmişdir. 1916-20 
illərdə Berlin dram teatrlarında çalışmış, 
alman filmlərində çəkilmişdir. Türkiyənin: 
ilk özəl film şirkəti olan “Kamalfilm" 
studiyasının baş геј.-и olmuşdur (1921-24). 
Ә--ип çəkdiyi filmlər: “Qara lalə bayramı" 
(1918), “Şeytana itaət edənlər” (1918), 
“Samsun” (1919), “İstanbulda bir faciəi- 
eşq” (1922), "İstanbulda iztirab” (1922) və 
s, Rol aldığı filmlər: “Boğaziçi sirri" 
(1922), “İztirab” (1922), “Atəşdən köynək" 
(1923), “Qız qalasında bir faciə” (1923), 
“Tamilla” (1925), “Spartak” (1926), “Beş 
dəqiqə” (1926)", “Ankara poçtu” (1928), 
“Şəhvət qurbanı” (1940), “Qısqanc” (1943). 
və 5. 1925-27 illərdə Sovetlər Birliyinə 
gələn rei. N.Hikmətin vasitəsilə burada: 
kino və teatr dünyasının məşhur simaları ilə: 
Каи olmuş və bir neçə film yaratmışdır: 
("Tamilla” və “Spartak” filmlərinin bir his- 
səsini Bakıda — Bibiheybətdə çəkmişdir). 
Ə, 1928-41 illərdə böyük film şirkəti 

gəlişi” tamaşasında Müfəttiş rolunda son 
dəfə səhnəyə çıxmışdır. 1958-66 illərdə 
İstanbul Şəhər Teatrında baş re). vəzi- 
fəsində çalışmışdır. Üsküdar, Kadıköy 
(1960-61), Zeytinbumu (1965) teatrlarını 
açmışdır. 1971 ildə Türkiyə Cümhuriyyəti 
Dövlət Mədəniyyət mükafatına layiq gö- 
rülmüşdür. 
ƏRTOĞRUL BƏY ibn Gündüz Alp, 
Ərtoğrul qazi (təqr. 1198-1281) – 
13 əsrdə Kiçik Asiyaya (Van gölü böl- 
gəsində Əhlət) gəlmiş oğuz tayfasının baş- 
çısı. Oğuzların qayı boyundandır. Osmanlı 

dövlətinin banisi Osman Qazinin atasıdır. 
Onun haqqında 15 əsrin əvvəlinda yazılmış 
Osmanlı salnamələri məlumat verir. 13 əs- 
rin əvvəllərində Əhlət əmirləri ilə birləşən 
qayı oğuzları gürcülərə və Trapezund 
imperiyasına qarşı vuruşmuşdular. Lakin 

Əhlətin Əyyubilərin, sonra isə monqolların 
əlinə keçməsi nəticəsində Mardində qayı 
boyundan olan Arruklulara (Mardin 
Artukluları) qatıldılar. Atasından 
sonra hakimiyyətə gəlmiş Ə.b. qardaşı 
Dündar bəy ilə q.-ə doğru hərəkət etmiş, 
Sivas yaxınlığında səlcuqların monqollar 
üzərində qələbə çalmasında əhəmiyyətli 
rol oynamışdır. Lakin 15-16 əsrlərdə yaşa- 
miş Osmanlı tarixçisi Mehmed Nəşri “Ci- 

hannüma” əsərində Ə.b.-in xarəzmşahlara 
qarşı Yassiçəmən vuruşmasında (1230) 

Əlaəddin Keyqubadın tərəfində döyüş- 
düyünü qeyd edir. Əlaəddin Keyqubadın 
Ә.һ.-ә uc (sərhəd boyu torpaq payı) kimi 
verdiyi Ankara yaxınlığındakı Qaracadağ: 
və Sögüt sonralar Osmanlı dövlətinin 
özəyi olmuşdur. Ә.Һ. 1231 ildə Əlaəddinin 
Bizans yürüşündə iştirak etmiş, onun 
süvari dəstəsi Nikeya imperatoru II Feo- 
dor Laskarisin qoşunlarını məğlubiyyətə 
uğratmışdı. Ərazilərini genişləndirməklə 
və Bizansın sərhədyanı bölgələrində məs- 
kunlaşmış uc bəylərini də öz tərəfinə 
çəkməklə qayı türklərini Sögütdə bir yerə 
toplamışdı. 
ƏRUS – Azərb. Resp. Yardımlı r-nunda: 
kənd. Әгиз ә.4.-пип (Ərus, Məlikli, Mirimli, 
Şələ, Tahirli k.-ləri daxildir) mərkəzi. R-n 
mərkəzindən 9 km şm.-ş.-də, Вигоуаг 
silsiləsinin ətəyindədir. Əh. 1858 (2015), 
əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 4 
tam orta məktəb, 2 kitabxana, tibb məntə- 

lov P: Əldəbiyyinəsğın əsan, В. 1988: 
İracoğlu M, Hüseynli Ə. Әлил necə 
öyrənməli? B. 2004: Quliyev Т. Əruz. В. 2011. 

olaraq ərəb mədəniyyəti, dili və ədəbiy- 
Şərq ölkələrində yayılması nəticə- 

sində farslar 9 əsrdən, türkdilli xalqlar isə 
11 əsrdən işlətmişlər, Farslar vəznin ərəb- 
lərdəki 19 bəhrini yox, fars dilinə, ahənginə 
uyğun 14 bəhrini tətbiq etmişlər, Azərb. 
dilində işlənən ƏV. də dilin təbiətinə, 
ahənginə uyğunlaşdırılmış, müəyyən də- 
rəcədə sadələşdirilmişdir. Bu vəzni ilk dəfə 
elmi şəkildə ərəb filoloqu və musiqişünası 
Xəlil ibn Əhməd (S əsr) sistemləşdirmişdir. 
Sonralar Ә.у. Нә bağlı Ə.-Ç.Ənsari, S.Sək- 
kaki, N.Tusi, Q.Razi, Ə.Cami, Ə.Nəvai, 
İLƏ.Daşlöprüzadə və b.-ları elmi əsərlər 
yazmışlar, Əruzun bütün vəzn növləri fe 

(Ә), ayn (£) və lam (U) — Ја üzərində 
qurulmuşdur. Üç əsas hərfə derivatlar 
vasitəsilə yeddi һәгг дә əlavə edilmiş və bu 

ön hərfi (a), = (0, = (5 Е (?), (1300), 
ə (m), o (n), ә (u), 5 (i)) üzərində əruzun 
bütün təfilələri tərtib olunmuşdur. Ə.x.-nin 
əsasını fəfilə, təfilənin əsasını isə rüknlər 
təşkil edir. Rüknlərin müxtəlif şəkildə 
birləşməsindən 8 əsli təfilə (fə”Ulün, 
fA”ilün, məfA”İlün, fA”ilAtün, müstəf ilün, 
müfA”ələtün, mütəfA”ilün, məf UlAtü), 
onlardan isə zihaf adlanan dəyişilmələr 
vasitəsilə 70-ə qədər törəmə təfilə yara- 
dılmışdır. Hər təfilə misranın bir bölü- 

münün ölçüsüdür. 2,3,4 təfilə birləşərək 
ikibölümlü, üçbölümlü və dördbölümlü 
misraların qəliblərini əmələ gətirir. Bu 
prinsiplə qurulmuş 70-dək təfilə əsasında 
Əv--nin işlənən 19 bəhri (təvil, mədid, 

bəsit, vafir, kamil, həzəc, rəcəz, rəməl, 
səri", münsərih, xəfif, müzare”, müqləzəb, 
müctəs, mütəqarib, mütədarik, cədid, qərib, 
müşakil) yaradılmışdır. Azərb. şeirində 
Ə.v--nin 12 bəhri (həzəc, rəməl, rəcəz, 
müctəs, müzare, mütəqarib, münsərih, xə- 
fif, səri”, mütədarik, kamil, müqtəzəb) 
işlədilmişdir. Həzəcin 47, rəməlin 75, rə- 
cəzin 24, müctəsin 18, müzarenin 15, mü- 
təqaribin 12, münsərihin 23, xəfifin 16, 
səri"nin 6, mütədarikin 21, kamilin 6, müq- 
təzəbin 3 qəlibi vardır. Türkdilli poeziyada 
Əlv--ndə ilk əsər Yusif Xas Hacibin “Qu- 
tadqu bilik” (“Xoşbəxtlik bağışlayan ki- 
tab?, 11 əsr) poemasıdır, Azərb. şairlə- 
rindən Nizami, Xaqani, Füzuli, Q.Təbrizi, 

ƏRZAİNİ, Ərzani – Azərb. Resp.-nda 
palçıq vulkanı, Qobustan r-nu ərazisində, 
(Ceyrankeçməz depressiyasının q. yama- 
cinin e.-ş, hissəsində, Qobustan diy. st.- 
ndan 25 kn q.-də yerləşir, En istiqamətli bir 
sırada düzülmüş üç sopka qrupundan 
ibarətdir. Vulkanın təpəli zirvəsi с. tərəfdən 
Torağayətrafı düzənlikdən yüksələrək kiçik 
qobularla kəsilmiş dik yamac əmələ gətirir. 
Şm. və şm.-q. tərəfdən Qələndərtəpə 4. ilə 

həmsərhəddir. Vulkanın orta hissəsindən 
Şirqobu çayı axır. Morfoloyi əlamətlərinə 
görə 3 qrupa bölünür. Fəaliyyətdə olan 
sopka, salz və qrifonlardan qaz, su, neftli 
palçıq ayrılır. Tektonik cəhətdən eyniadlı 
qırışığın tağ hissəsinə uyğun gəlir. Зорҝа 
brekçiyasının həcmi 1320 mln. m?, yayıl- 
dığı sahə 1757 ha-dır: qalınlığı 75-80 m-ə 
bərabərdi, 
ƏRZAQ MƏHSULLARININ DON- 

DURULMASI - ərzağın temp-runun onun 
şirəsinin donduğu temp-rdan aşağı temp-ra 
salınması üsulu ilə konservləşdirilməsi. Bu 

temp-r həddi ət üçün -0,6"-dən -1,2 
yədək, süd üçün -0,55”C, yumurta 

0.59C, balıq üçün -0:6”-dən -2”C-yədək- 

dir. Bu zaman ərzağın tərkibindəki bütün 
su donur, mikrofloranın həyat fəaliyyəti və 
fermentlərin aktivliyi tamamilə dayanır. 
Nəticədə temp-run həmişə bu cür aşağı 
vəziyyətdə qalması şərti ilə ərzaq öz ilkin 
keyfiyyətini uzun müddət saxlaya bilir, Ət, 
balıq, meyvə, giləmeyvə, tərəvəz, şirniyyat 
məmulatları, yarımfabrikatlar (ət, balıq 
və s. məhsullardan), desertlər, şirələr və s. 
dondurulur. Ə.m.d.-nın əsas üsulları: ərza- 
Да soyuducu agentlə birbaşa əlaqəsi olma- 
dan (məs., ərzaq soyudulan metal səthin 
üzərinə qoyulur): soyuq hava üfürməklə 
(soyuducu kameradan, yaxud dar tuneldən 

keçən soyudulmuş hava güclü ventilyator 
vasitəsilə böyük sürətlə verilir): soyuducu 
agentlərə (maye azot, freon və s.) daldırıl- 
maqla, Sonuncu üsulla çox aşağı temp-rlür 
əldə etmək olur (maye azotda -1959C- 

yədək), Bəzi hallarda (məs., balığın dondu- 
rulması zamanı) hermetik polimer qablaş- 
dirmalı ərzağı mayeyə (məs,, xlorid-kal- 
sium məhluluna) daldıraraq, yaxud don- 
mayan məhlul (məs., xörək duzu məhlulu) 
ilə sulayaraq yaş dondurulma tətbiq edilir. 
Dondurulmuş ərzağın yüksək keyfiyyətdə 
qalması üçün hava ilə təmasının qarşısını 

415 



ƏRZAQ MƏHSULLARININ SOYUDULMASI
 

almaq məqsədilə ərzaq qablaşdırılmalıdır, 
refriierator vaqonları, yaxud avtoqatarlı- 
rında nəql edilməli və soyuducularda sax- 
lanilmalıdır, 
ƏRZAQ MƏHSULLARININ SOYU- 

DULMASI - tərkibindəki mikroorqanizm- 

lərin və fermentlərin həyat fəaliyyətini 
yandırmaqla) 

ətini itirməsinin 
ləngitməklə (və ya qismən 
xarab olmasının və keyfiy 
arşısını almaq məqsədilə ərzaq məhsulla- 

n temp-runün süni surətdə aşağı salın- 
qil proses, yaxud ərzaq məli) masi, Mü: 

sullarının dondurulmasından əvvəlki ha- 
zırlıq prosesi kimi tətbiq: edilir. Əsasən, 
meyvə, tərəvəz, balıq və ət soyudulur 
Әллиз. temp-ru suyun donmü temp-rüna 
bərabər və ya ondan aşağı olmamalıdır: əks 
haldi: məhsulun tərkibindəki su kristal- 

dan normal struktur pozular, Adə- 
ən soyudulan ərzağın temp-ru 070-dən 

ir, Sənaye üsulu ilə Әлли 4"C-yədək 
amera və ya xüsusi qur- 

da yerinə yetirilir, bu zaman temp-run 
ası ilə yanaşı, havanın lazımi 

ın soyüdül rütubəti də təmin edilir. Bal 
ən sadə üsulu: hidrosoyutmadır 

yyuq içməli və ya dəniz suyunu, 
k duzu məhluluna salınır). Balıq və 

nəhsulları (məs., qarğıdalı, yaşıl 
) bəzən buzda soyudulur 

utma da mövcuddur, məs, 

yaxşı isladılır, qablaş 
vakuum kamerasına yerləşdirilir 

öz xüsusiyyətlərini (ətir 
axlayır. Amma bir çox 

uzun müddət iq məhsul: 
Vaqon-buzxanalarda da 

12-10 sutka, ət 8-12 n nəh nan balıq məhsulla 
ı salınmış 

n saxlanma 

idir: soyudulmuş göyərti 

10 sutka, yay al 

naları, armudları, 5 (гиз meyvələri, kələm 
eyvələri 2. 

:(, kökümeyvəlilər, qış almaları 
kqala bilər 

ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ - dövlətin 
sizlik elementlərindən biri. İlk 

74 illə BMT Baş Assambleyasında 
in “Әл, 

дап nəticəsində dünya gündə- 
termini qlobal böhran və 

fəal və sağlam 

maq üçün müəyyən olun- 
ət standartlarına uyğun əsas 

јап ilə fasiləsiz və uzun- 
mkan yaradan tədbirlər 

kompleksi nəzərdə tutulur. Onun hüququ 

müddətli təmin: 

əsis dövlət konstitusiyasından irəli gəlir və 
hər bir ö inərzaq müstəqilliyi (yəni hər 

isi fövqəladə vəziyyətdə dövlətin əhalini 

ərzaq və qida məhsulları ilə təmin edə 
bilməsi, eləcə də hər bir insanın qida məh- 
sullarını əldə etmək üçün fiziki, sosial və 
iqtisadi imkanlarının olmasi) Әлдә. mü: 

edilir. 0 dövlətin aqrar və iqtisadi si- 
asətinin başlıca məqsədlərindən biridir. 

Bəşəriyyətin etibarlı şəkildə ərzaqla 
təmin olunması prosesində taxıl istehsalı 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və taxılın (daha 
sonra qarğıdalı və düyünün) bazardakı 
mövqeyi beynəlxalq miqyasda, həmçinin 
ayrı-ayrı dövlətlərin Ə.t.-ndə əsas göstə- 

ricilərdən biri sayılır. Beynəlxalq miqyasda 
Əl-nin stra və taktikasını işləyib- 
hazırlayan BMT-nin Ərzaq və Kənd Тә- 
sərrüfat Təşkilatının (FAO) Beynəlxalq 
Təhlükəsizlik Komitəsi Yer kürəsi əhalisi- 

nin ərzaq ehtiyacını müəyyən edərkən, 
tün mövcud taxıl ehtiyatının ümumdünya 
taxıl istehsalına olan nisbətinə əsaslanır. 

Dünya üzrə qəbul olunmuş normativ- 
lərə əsasən, ölkədə istehlak olunan əsas 

ərzaq məhsullarının 8093-i ölkə daxilində 
istehsal olunarsa, bu dövlətin Ət. təmin 

olunmuş sayılır 
ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI 
TƏŞKİLATI - Sirlaşmiş Millətlər Təşki- 
latının ixtisaslaşdırılmış qurumu (bax 
FAO). 

ƏRZANOV Şahqulu Oruc oğlu (4.1931, 
Qazax r-nunun Poylu k.) - Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1966). 

1948 ildən heyvan- 
darlıq təsərrüfütın- 
da çoban kimi ça- 
lişmiş, 1965 illə bu 
sahədə yüksək əmək 
göstəriciləri əldə et- 

Azərb. Ali 
Sovetinə (7-ci ça- 
mişdir. 

ğıriş) deputat seçil- 
miş, Lenin orde- 
ninə layiq görülmüşdür. 
ƏRZƏKƏND - İrəvan xanlığının Dərə- 

çiçək mahalında (9.9.1930 ildən Axta, 
30.6.1959 ildən Razdan r-nu), Zəngi ça- 
yının sol qolu olan Dəllər çayının kənarin- 
da azərb--ların yaşadığı kənd, 19 əsrdə 
İrəvan xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edil- 
dikdən sonra buraya əvvəl İrandan, sonra 
Türkiyədən köçürülmüş ermənilər də yer- 
ləşdirilmişdir. 1918 ildə erməni təcavüzünə 
məruz qalmış kəndin azərb. əhalisi qovul- 
müşdur. Bölgədə sovet hakimiyyəti qurul- 
duqdan sonra Ә.-1п qaçqın əhalisi geri 
qayıtmış, lakin 1928-30 illərdə ermənilər 

tərəfindən yenidən sıxışdırılaraq doğma 
yurdlarından çıxarılmışdır. Sovet dövründə 
kəndin adı dəyişdirilib Arzakan qoyulmuş- 
dür, 

ƏRZƏNƏ - İrının Şərqi Azərbaycan osta,. 
nında kənd. Mərənd şəhristanının Mərkəzi: 
bölgəsinin Rudqat kəndistanında, Mərənd: 
ş--ndən 40 kun c.-ş.-də yerləşir. 
ƏRZƏNƏQ - İranın Şərqi Azərbaycan: 
ostanında kənd. Sərab şəhristanının Alan- 
bərağuş bölgəsinin Ətraf kəndistanın. 
da, Alanbərağuş qəs.-ndən 5 km ş.-də 
yerləşir. 
ƏRZİKÜŞ - Azərb. Resp. Siyəzən r-nun- 
da kənd. Ərziküş ə.d.-nin (Ərziküş, Hacı. 

şəkər, Köhnə Quşçu, Künövşə, Qaragöz, 
Yanıq Ələz, Yuxarı Ələz k--ləri daxildir) 
mərkəzi, R-n mərkəzindən 22 in e.-q.-də, 
Baş Qafqaz silsiləsinin ətəyindədir. Әһ, 45, 
(2015): heyvandarlıqla məşğuldur. 
ƏRZİN - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Əhər şəhristanının Kəlibər 
bölgəsinin Həsənabad kəndistanında, Kəli- 
bər qəs--ndən 25 inn q.--də yerləşir. 
ƏRZİNCAN (Erzincan) - Türkiyənin 
Şərqi Anadolu bölgəsində il. Sah. 12. min 
kə. Əh. 217,9 min (2012). İnz. m. Ər- 
zincan ş.-dir. İlin ərazisini hünd.-ləri 3000 
m-ə çatan Otluqbeli d-nı (şm.-dan) və Mun- 
zür ф-п (c.-dan) haşiyələyir. Otluqbeli d- 
nından başlanan с.-ӱ. istiqamətli qollar 

Ərzincan, Çayırlı və Tərcan ovalıqlarını 
bir-birindən ayırır. Ə. ərazisi seysmik 

zonada yerləşir: Türkiyənin zəlzələlərdən 
ən çox zərər çəkən bölgələrindəndir: 26 
dekabr 1939 ildə 7,9 bal. gücündə baş 
vermiş zəlzələ, demək olar ki, Ərzincan ş.- 
nin yerini dəyişdirmiş, 32962 nəfərin ölü- 
minə səbəb olmuşdu. 13 mart 1992 ildə 
6,8 bal  gücündəki zəlzələdə 653 nəfər 

həyatını itirmişdir. Yeganə çayı Qarasu 
Fərat hövzəsinə aiddir. İqlimi kontinen- 
taldır, yanvarın orta temp-ru -3,57C, mi- 
папа -32,5”C-yədək, iyulun orta temp-ru: 
28,3"C-dir. Yağıntının illik miqdarı ova- 
liqlarda 400 лт, dağlarda 1000 m-dən 
çoxdur. 

Ə.-da sənaye 1950 ildən sonra inkişaf: 

etməyə başlamışdır. 1954 ildə toxuculuq 
Teki, 1960-cı illərdə süd və kərpic, 1958 ildə 

şəkər, 1970-ci illərdə Asbest boru, Etüdaş 

yem z-dları, ət-balıq müəssisəsi və un f-ki 
yaradılmışdır. Ə.-də xrom, magnezium, о 
cümlədən dəmir filizi, linyit,amyant, 
perlit və duz hasil olunur. Xalçaçılıq, 

kilimçilik, meşə məhsulları, toxuculuq: 
sənayesi və metal əşya istehsalı var, İqti- 
— — 
zi ә ә фи 

ƏRZİNCAN BARIŞIĞI (1917) 

sadiyyatının əsasını əkinçilik və heyvan- 
darlıq təşkil edən ildə Ҝл, və heyvandarlıq 
məhsulları, kiçik biznesmenlərin və sənət- 
karların istehsal etdikləri məmulatlar, müx- 
təlif sənaye məhsullarının çoxu daxili ba- 
zarda satılır. Əhalinin 7090-5 kit.-da çalışır. 
Buğda, arpa, çovdar, lobya, kartof, pomi- 
dor, kələm, yerkökü becərilir, ərik, almı, 
badam, armud, üzüm yetişdirilir. K.t, тпәһ-- 

sullarının 1/3 ixrac olunur. Ərazidə geniş 
otlaqların və çəmənliklərin olması heyvan- 
darlığın (qaramal, davar, at və arıçılığın) 
şürətli inkişafına şərait yaradır. 
ƏRZİNCAN (Erzincan) – Türkiyənin şm.- 

ş-ində şəhər, Ərzincan ilinin inz. m. Әһ, 
129, min (2012). D.y. st. Avtomobil yol- 
ları qovşağı, Kit, r-nunun ticarət mərkəzi, 

Şəkər z-dü, ünüyütmə və pambıq parça 
müəssisələri, un-t (2006: nəzdində 7 fa- 
kültə, 3114, 11 peşə-texniki məktəbi və s.) 
fəaliyyət göstərir. 

Ə, Kiçik Asiyanın ən qədim şəhər- 
lərindəndir. Onun nə zaman salındığı və 
qədim tarixi haqqında mənbələrdə dəqiq 
məlumat olmasa da, tədqiqatlar və arxeoloyi 
qazıntıların nəticələri şəhərin e.ə, 3-cü 

minillikdə mövcud olduğunu təsdiqləyir. 
Е.ә, 2-ci minillikdə Mitanni dövlətinin 
hakimiyyəti altında idi. E.ə. 1380 ildə het- 
lərin uzunmüddətli: yürüşlərindən sonra 
Hett dövlətinin tərkibinə qatıldı, II Argiş- 
tinin (714-685) hakimiyyəti zamanı isə 
Urartı tərəfindən zəbt olundu. Bir müddət 
skiflərin və madalıların (midiyalıların) 

nəzarətinə keçən Ə, Əhəmənilər, sonra isə 

Makedoniyalı İsgəndərin imperiyasına da- 
xil edildi. Əvvəlcə Roma ilə Parfiyanın 
(с.ә. 2 əsr — eramızın 3 əsri), sonra isə 
İranla Bizansın (6-7 əsrlər) arasında baş 
vermiş müharibələr zamanı döyüş meyda- 
nına çevrildi. Ömərin (634-644) xəlifəliyi 
dövründə ərəb ordusu 638 ildə bölgəyə 
yürüş etdi. 1048 ildən etibarən türklərin 
məskunlaşdığı Ə.-da Toğrul bəyin akınçı- 
ları yerləşdi, Malazgird döyüşündən (1071) 
sonra isə şəhər Səlcuqilərin hakimiyyəti 
altına keçdi. Hülakuların dövründə Ə, 

Ərzincan ili. Munzur dağları 

şıyırdı. Birinci dünya müharibəsindən əv- 
vəl və müharibə illərində Ə. və ətrafların- 
da ruslardan dəstək alan ermənilərin üs- 
yanları baş verdi. 1916 il iyulun 24-də rus 
qoşunları tərəfindən işğal edilmiş. Ərzin- 
can barışığı (1917) imzalanmışdır. 19181 
fevralın 26-da yenidən Osmanlılara qayta- 
rılmışdır. 
ƏRZİNCAN BARIŞIĞI (1917) - hərbi 
əməliyyatların dayandırılması haqqında 
Osmanlı hökuməti ilə Zaqafqaziya Komis- 
sarlığı nümayəndələri arasında dekabrın 5- 
də Ərzincan ş--ndə imzalanmış saziş, 
Barışığın şərtlərinə görə, Osmanlı ordusu 

Qafqız cəbhəsindən Mesopotamiyaya çə- 
kilməli, Qara dənizdəki hərbi əməliyyatlar 
dayandırılmalı, Rusiyanın Mərkəz döv- 

lətləri (Dördlər İttifaqı) ilə imza) 
ümumi sazişin maddələri Qafqaz cəbhəsinə 
dəşamil olunmalı idi, Sənədin madöələrini 

pozan tərəf hərbi əməliyyata başla, 
14 gün əvvəl bildirməli idi, əks ha 

rışıq ümumi sülh müqaviləsi bağlananadək 
qüvvədə qalırdı, Tərəflər arasında dərhal 
demarkasiya xəlti müəyyən edilməli, or- 

duların strate)i yerdəyişməsinə imkan ve- 

rilməməli idi 

Osmanlı Baş komandanlığı Ə.b.-nı 

Sovet Rusiyası ilə deyil, Zaqafqıziya Ko- 
missarlığı ilə imzalamaqln, dolayısı ilə onu 
Zaqafqaziya hökuməti kimi tanımış oldu. 
Rus qoşunları Qafqaz və Şərqi Anadoludan 
geri çəkilsələr də, silahlarının xeyli his- 
səsini: Azərb. və Anadoluda soyqırımını 

Ərzincan şəhərindən görünüş. 

valilər tərəfindən idarə olunurdu. Bölgə 
müxtəlif vaxtlarda Teymurilərin, Qaraqo- 
yunlüların, Ağqoyunluların nəzarətində idi. 
Otluqbeli vuruşmasından (1473) sonra Ağ- 
qoyunlu dövlətinin tərkibində qaldı və 
şəhəri yerli hakimlər idarə etdi. Ə. Uzun 
Həsənin dövründə abad şəhərə çevrilmiş və 

əhalisi artmışdı, bir çox məscid və mədrə- 
sələr tikilmişdi. 1500 ildə Şah İsmayil Ә.-а. 
daxil oldu. Bölgə Səfəvilər dövlətinə qa- 
üilsa da, Çaldıran vuruşmasından (1314) 

sonra Osmanlıların hakimiyyətinə keçdi. 
19 əsrdən etibarən strateği əhəmiyyət da- 



ƏRZİNCANİ 

həyatı keçirən erməni-daşnık dəstələrinə 
verdilər: 
ƏRZİNCANİ Məhəmməd Bəhaəddin, 
pir Məhəmməd Ərzincani (2, 

iç, indiki Üzümlü, Qara- Ərzincan, 

qaya k.— 1474, 
yəfiyyənin Anadoluda fəaliyyət göstərmiş 
ilk nümayəndələrindəndir. Həyatı haqqında 
asıs mənbə Cəmaləddin Hülvinin “Ləmə- 

əridir. Onun qeydlərinə görə, 
Yəhya Baku- 

сугд süluku (sufi 
iqdan sonra Bakuvi 

onu öz xəlifəsi təyin etmiş və irşad məq- 
sədilə Ərzincana göndərmişdir. Ə.-nin ye- 
tişdirdiyi İbrahim Tacəddin Qeysəri, Pir 

, Pir Əhməd Ərzincani və Camal 
ayılma- 

zat" (1621) 

Ə. Azərb.-a gəlmi. 
vidən dərs almışdır. 
praktikusi) taman 

Fəthu 
Хәһән xəlvətiyyənin Anado 
sında mühüm rol oynamışlar, Çox sayda 
mənzum və mənsur əsəri olduğu qeyd 

nümüzə "ətvari-səbə"yə 
beytlik 

edilən Ə.-nil 
(nəfsin mərtəbələri") dair 815 
türkcə bir məsnəvisi çatmışdır 
ƏRZNİ 

alında (9.9.1930 ildən Kotayk, 12.10. 

ldən Abovyan r-nu), Zəngi çayının 
sahilində azərb.-ların yaşadığı kənd. 

ə, 1830-cı il- 

İrəvan xanlığının Qırxbulaq ma 

n şəhərtipli qəsə 
də Ə.-də həmçinin İrandan köçürülmüş 

erləşdirilmişdir. 

Lak sonra ermənilər kəndi tərk et: 

əni və aysor ailələri 

918 ildə erməni daşnakları tərə: 

muş, burada lən azərb, əhalisi qov 
1 və Türkiyədən gəlmiş ermənilər 

aşdırılmışdır. 

ƏRZURUM (Erzurum) 
ı n Qara d 

Türkiyənin Şərqi 
niz bö 

Sah, 25, тип Хән?, Əh. 

em 
2 

(2012). İnz. m. Ərzurum ş--dir. Ərazisini 
q-dən ş.-ə uzanan dağ silsilələri (Məscid, 
Qarğabazar, Palantökən və digər dağlar), 
dağarası yayla və ovalıqlar tutur. İlin ərazisi 
seysmik zonada yerləşir, 1268, 1766, 1868, 
1906, 1924, 1926, 1935, 1966, 1971, 1983 

illərdə dağıdıcı zəlzələlər olmuşdur. Çay- 
ları Çorox (Çoruh) Qara dəniz hövzəsinə, 
Qarasu İran hövzəsinə, Araz Xəzər dənizi 
hövzəsinə aiddir. İqlimi kontinentaldır, 
yazı qısa və istidir (avqust ayının orta temp- 
ru 19,6"C-dir), qışı uzun və soyuqdur (yan- 
varın orta temp-ru-8,6”C: -30”C-yə qədər: 
düşür). Yağıntının illik miqdarı yaylalarda 
təqr. 500 mr-dir. Liqnit və daş duz yataq- 

Лап var, 

Ə. Türkiyənin və Şərqi Anadolu bölgə- 
sinin ən mühüm ticarət mərkəzidir, Vil.-in 

iqtisadiyyatında əkinçilik, heyvandarlıq, 
xidmət, tikinti və sənaye-ticarət sektorları 

üstünlük təşkil edir. Oltu mahalında çıxa- 

nilan Oltu daşından müxtəlif bəzək əşyala- 
п və zərgərlik məmulatları hazırlanır. 
Yeyinti, kimya, maşınqayırma, neft və to- 

xuculuq sənayesi inkişaf etmişdir. Sənayc 
mərkəzi Əziziyə əyalətidir. Yeyinti (yağ 
pendir, qatıq, qablaşdırılmış su, ət və ət 
məhsulları), plastik kütlə və kauçuk (plastik 
şüşə-torba-çuval, PVC boru), mineral (se- 

ment, beton, kafel, kərpic, parket daşı, mər- 

əki daşı), metal (polad qapı. qızdırıcı mə 

və buxar qazanı, mismar və s.), kimya (Һо-. 
ya, sabun, yuyucu və ağardıcı vasitələr), 
toxuculuq (corab və s.) məhsulları, təsnif: 
ləşdirilmiş maşın və təchizat avadanlıqları: 
(soba, samovar, manqal və s.), motorlu 

quru nəql. vasitələri üçün kassa, qoşqu və 
yarım qoşqu istehsal edən kiçik və orta 
müəssisələr fəaliyyət göstərir. 

460 min һа ərazi əkinçiliyə yararlıdır, 
Onun 306 min /ı sahəsi suvarılır, 268 min 
ha sahəsi isə becərilir. Becərilən torpaq- 
larda (2012): taxıl (əsasən buğda, arpa, 
çovdar) — 181 min Ла, paxlakimilər 
(10bya)-937 Ла, yumnköklü bitkilər -3 
min Ла, sənaye bitkiləri (şəkər çuğundunu, 

kartof və günəbaxan) – 2 min Ла, yemlik 
bitkilər — 80 min ha, meyvə (alma, armud, 

qoz, ərik, albalı) – 1,5 min ha, tərəvəz = 
780 ha təşkil edir. Ə.-da təqr. 760 min baş 

davar, 550 min baş qaramal yetişdirilir 

(2012). 15 min rət, 358 min 304, 7 min /. 
yağı, 70 min r pendir, 50 min £ qatıq: 

500 / bal istehsal olunur (2012). 

ƏRZURUM (Erzurum), Erzerum = 

Türkiyənin şm.-ş.-ində şəhər. Ərzurum: 

ilinin 112, m. Əh, 779:321 (2015), Nəql. 

qovşağı. Yeyinti (şəkər, ət və s.) sənayesi, 
ayaqqabı, mebel və metal emalı müəs- 
sisələri var. 

Ə. qədim şəhərlərdəndir. Əvvəllər Ka- 

rano (yun,), Karin (lat.), Kalikala (әг.), 

Feodosiopol (bizanslıların verdiyi adla) 
adlanmışdır. Е.ә. 14 əsrin əvvəlində һенјәг 
tərəfindən əsası qoyulmuşdur. 5 əsrdə Bi- 
zans imperatoru II Feodosi (təqr. 401-450) 
Sasanilərin hücumundan müdafiə üçün Ə, 

qalasını möhkəmləndirmiş və onu öz adını 
(421) vermişdi. Bu dövr şəhərin çiçək- 
lənmə dövrü sayılır. 6 əsrdə Ə. qısa müddət 
Sasanilərin hakimiyyətində olmuşdur, hə- 
min əsrin sonlarında əhalisinin bir hissəsi 
Həmədan ş.-nə köçürülmüşdü. 7 əsrdə 
ərəblər Həbibin başçılığı ilə şəhəri tutmuş 
və Ərəb xilafətinə qatmışdılar. Şəhərdə 
2000 ərəb yerləşdirilmişdi, onlar yunanlarla 

tez-tez müharibə aparmalı olmuşdular. 11 
əsrdə səlcuqlar: tərəfindən (1071) işğal 
edilmiş və Ərz-ər-Rum, yaxud Әггәп-әг 

Rum (“Roma torpağı”) adlandırılmışdır. 
Şəhərin indiki adı da buradandır, 1247 ildə 

monqollar, 1400 ildə Teymurləng tərəfin- 
dən tutulmuşdu. 1473 ildən Türkiyənin 
tərkibindədir. 19 əsrin 20-ci illərində Ə. 
paşalığı mövcud idi. Rusiya-Türkiyə mü- 
haribəsi (1828-29) zamanı ruslar tərəfin- 
dən işğal olunmuş, lakin Adrianopol sül- 
hünün (1829) şərtlərinə görə Osmanli im- 
periyasına qaytarılmışdı. 1877 il oktyabrın 
23-də türklərin Dəvəboynu döyüşündəki 
məğlubiyyətindən sonra Ə, qalası ruslar 

Ərzurum şəhərindən görünüş. 

tərəfindən (1878) zəbt edilmişdi. Lakin 
Berlin traktatına (1878) uyğun olaraq Tür- 
kiyəyə qaylarılmışdı. Birinci dünya mü- 
haribəsi (1913-18) dövründə Ə. Qafqaz 
cəbhəsinin rus qoşunları tərəfindən tutul- 

muş (1916) və 1917 ilin yayınadək onların 
əlində qalmışdı. 1918 ilin əvvəllərində türk 
qoşunları Ə.-u ruslardan geri almışdır. 
1919-20 illərdə Ə, Türkiyə milli hərəka- 

tinin mərkəzlərindən biri olmuşdur. Ə.-da 
Atatürkün sədrliyi ilə Şərq vil, “Hüquqların 
müdafiəsi” Cəmiyyətinin 1-ci konqresi 
(1919, 23 iyul-6 avqust) keçirilmişdir, şə- 
hərdə Birinci Türkiyə Millət Məclisi ça- 

ğnlmışdı. 
Ə. tarixi-memarlıq abidələrilə zəngin- 

Ərzurum. Yaqutiyyə mədrəsəsi 

ƏRZURUM ƏMƏLİYYATI (1916) 

“Buz Hokkey Salonu", “Buz Pateni Sa- 
Tonu”, “Konaklı Kayak Təsisləri”, “Palan- 
tökən Kayak evi”, "Palantökən İdman 
Salonu”, “Yeni Ərzurum İdman Salonu”, 
"Kayaklı koşu və Biatlon” və 5. idman 
kompleksləri fəaliyyət göstərir. 

Tarixi-etnoqrafik, idman və sağlamlıq. 
istirahət turizmi inkişaf etmişdir. Ə. Türki- 
yənin məşhur qış turizmi mərkəzidir. Şə- 

hərdən 3 kn e.-da Palantökən silsilə d-rin- 
dakı xizək mərkəzi (həmçinin Palantökən 

kurortu) dünyada ən uzun və dik yamacları 
ilə məşhurdur: с. xizək trasının uzunluğu 8 
km-dir, şm.-dakı marşrut peşəkar xizəkçilər 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Böyük Әјдәг 
zirvəsinin (3188 m) 3100 m hündürlüyünə 

qalxan kanat yolu var. Uzundərə ilçəsində 
sıldırım qayalarla əhatələnmiş Tortum gölü 
və Tortum şəlaləsi (hünd. 48 m, eni 22. m) 
yerli və xarici turistləri cəlb edən tarixi yer 
və istirahət mərkəzlərindəndir. Ə. geoter- 

mal bulaqlar, müalicəvi və mineral sularla 

zəngindir. 
ƏRZURUM ƏMƏLİYYATI (1916) 

Birinci dünya müharibəsi (1914-18) za- 

manı Rusiya-Qafqaz ordusunun (koman- 
danı gen, N.N.Yudeniç idi) hücum əmə- 
liyyatı (10.1.1916-2.3.1916). Müttəfiq qo: 
şunların Dardancl əməliyyatındakı (1915 
16) uğursuzluğundan sonra Qafqaz ordu- 
suna (təqr. 290 min nəfər, 338 top, 150 yük 
avtomobili və 20 təyyarə) 3-cü türk ordu- 
sunu (komandanı Abdulla Kərim paşa idi, 

təqr, 134 min nəfər, 122 top) məğlub edib 
ona kömək gələnə qədər körfəzləri tutmaq 
tapşırılmışdı. Rusiyanın 2-ci Türküstan 
korpusu: da 1915 il yanvarın 10-da Ону 
istiqamətində 10-cu türk korpusu üzərinə 

hücuma keçmiş, yanvarın 12-da 1-ci Qaf- 
qaz korpusu Sarıqamış istiqamətində, or- 
dunun ehtiyat qüvvələri isə 11-ci və 9-cu 
türk korpusları üzərinə hücuma keçmişdi 
Türkiyə komandanlığı döyüşə öz ordu- 
sunun ehtiyat qüvvələrini daxil etsə də, 
yüksək dağlıq və 307C şaxtalı hava şərai- 
tində rus qoşunlarının hücumunun qarşısını 
ala bilməmişdi, 1916 il yanvarın 14-də 

Köprüköy r-nunda türk cəbhəsi yarılmışdı. 
Yanvarın 17-də mühasirəyə düşmək təh- 
lükəsi ilə üzləşən türk qoşunları geri çəkil- 
mişdilər. Yanvarın 21-də rus qoşunları 

Ərzurum qalasına yaxınlaşmış, fevralın 12- 
də qalaya ümumi hücuma başlamış və 
fevralın 16-da türklərin mühüm kommuni- 

kasiya və ehtiyat bazasının yerləşdiyi, 
strateyi əhəmiyyətli Ərzurum qalasını 

almışlar. Qalanın alınması Türkiyənin içə- 
rilərinə doğru yolun açılmasına şərait ya- 
ratmışdı. $ min türk əsgəri əsir alınmış və 
315 topələ keçirilmişdi. Türk qoşunlarının 

dir: şəhər qala divarları ($ əsr), Qala məs- 
cidi və Saat qülləsi (12 əsr), Ulu Came (12 
əsr), Qoşaminurəli mədrəsə (13 əsr), Ço- 
bandərə körpüsü (13 əsr), Lələpaşa camcsi 

(16 əsr), həmçinin karvansaralar, hamam- 
lar, Ərzurum Arxeologiya muzeyi, Ərzu- 
nim-Türk islam əsərləri və Etnoqrafiya 
muzeyi (Yaqutiyyə mədrəsəsi, 14 əsr) vəs. 
fəaliyyət göstərir. 

Atatürk Un-ti (1957), Texniki Un-t 
(2010), Dövlət teatrı, Atatürk Evi (1984 
ildən muzey) fəaliyyət göstərir. Ə.-da 3 
yerli televiziya və 11 radio kanalı ilə ve- 
rilişlər yayımlanır, 15 qəzet nəşr olunur. 
Ə.-da “Kazım Qarabəkir” stadionu (23700 
tamaşaçı), "Kayakla Atlama Qüllələri”, 
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təqibi mart 2-dək davam etmişdi. Rus dəyişmədən fəaliyyət göstərən, öz dəyərini 
“nin ül iqyası 150 əvvəlcədən təyin edilmiş hissələrlə müəy: qoşunlarının Ә.ә ип ümumi miqy кәдәри 

m-dən çox məsafəni əhatə edirdi. Cəbhə yən olunmuş vaxt ərzində yeni ə 
xətti Ərzurumdan 70-100 km q.-də sa- məhsulun üzərinə keçirən bütün bə 

bitləşmişdi. Türkiyə qoşunları təqr. 79 min vəsaitlərinin pulla ifadəsi, Əsas ə 

itki (o cümlədən yaralanan və əsir düşən 13 fondlarına daxildir: bina, inşaat, ötüt 

min nəfər) vermişdi. Ruslardan 2339 ölən qurğular, güc və iş maşınları və avadan- 

və 14,7 min yaralanan və donan vardı. Ələ.- İlqları, istifadəsi uzünmüddətə nəzərdə tuz 

nda rusların uğurunun bir səbəbi də ingilis tulmuş alətlər, istehsal və təsərrüfat in- 

qoşunlarının Misirdə və Mesopotamiyada ventarı, məhsuldar və işlək heyvanlar (qa- 

dürklərin Qafqız cəbhəsinə qüvvə göndər- ramal və 5.), çoxillik bitkilər, Əsas istehsal 

məsinə mane olmaları idi fondları ilkin dəyərlərinə əsasən qiymət- 
ƏSAS, inşaatda- bina və ya qurğudan ləndirilir: alınma və ya istismara verilmə 

düşən yükü bilavasitə qəbul edən süxur zamanı balansa daxil olan dəyər, müasir 

kütləsi. Tikilinin, yaxud qurğunun bünöv- şərtlərdə onların yenidən istehsalı zamanı 

səsindən ötürülən yükün təsiri altında Ə. fundların dəyərini müəyyən edən və fond- 

deformasiyaya uğrayır. Ə. müxtəlif quru- İlrın mənəvi aşınmasını nəzərə alan və 

Јајы - bircinsli və ya təbəqəli: qay adətən əsas fondların yenidən qiymətlən- 
pələnən və ya yumşaq qruntlardan ibarət: dirilməsi ilə hesablanan bərpa dəyəri, ilkin 
donmuş və ya əksinə buzu ərimiş: qrunt dəyərlə aşınmanın hesablanmış həcmi ara- 

suları saxlayan: təbii və ya süni ola bilər. sındakı fərqi özündə ifadə edən qalıq də- 
Bünövrənin alundakı qrunt təbii yatımlı və yəri. Əsas istehsal fondlarının aktiv hissəsi 
sıxlaşdırılmamış olduqda belə, Ə. təbi ii (bura = güc və işçi maşınları, alətlər, tən- 
Ə, bərkidilmiş və ya sıxlaşdırılmış olduqda zimləyici cihazlar, hesablayıcı texnika, 
isə süni Ə. adlanır. Ə. geol. proseslərə və nəql. vasitələri daxildir) fərqləndirilir. Məh- 
seysmik təsirlərə davamlı olmalı, yerüstü sul istehsalının həcmi birbaşa olaraq əsas 

və yerultı suların təsirindən yuyulub dağıl- istehsal fondlarının aktiv hissəsinin həcmin- 
mumalı, müntəzəm və qeyri-müntəzəm de- dənasılıdır. Əsas istehsal fondlarının passiv 
formasiya konstruksiya üçün müəyyən hissəsinə — bina, qurğu və inventar, daha 

həddi keçməməlidir. Qrunt kütləsi- doğrusu, fondların normal istehsal şəraiti 

övü və vəziyyətindən, qurğunun (ti- yaradan hissəsi aiddir. Digər qeyri-istehsal 
kilinin) çəkisi və özülün dərinliyindən asılı fondlarına binanın və istehsalda iştirak 
olaraq tikinti prosesi və istismar zamanı Ə. etməyən müəssisənin şöbələrinin inventar- 

müxtəlif vəziyyətlərdə olur: o dayanıqlı larının (yaşayış yeri, bina, klublar, sanitar 
(əsasın bünövrə dabanı altındakı qruntun və səhiyyə təsisatları, kadrların hazırlan- 

ması üçün nəzərdə tutulmuş məkanlar və 
onlarda yerləşən inventarlar) dəyərini aid 
etmək olar. 

ƏSAS FONDLARIN AŞINMASI. 

Amortizasiya, 
ƏSAS FONDLARIN QİYMƏTLƏN- 
DİRİLMƏSİ - əsas fondların dəyərinin 
hesablanması vasitələrinin sistemi 

qazıma-vurma yortacları, Ə.fiq--nin bölünmə ardıcıllığı: 1) tam 
quyuları, qrunt yortac-drenlər, ilkin dəyər – əsas fondların obyektlərinin 

qrunt-sement: yortaclar (şırnaq texnolo- işə salınma dəyəri. Avadanlıqların, bina 
ası ilə hazırlanır) və 5. tətbiq olunur. qurğularının satınalınması, çatdırılması, qu- 
Qaya süxurları, əsasən, körpü və yol- raşdırılması və montafına çəkilən xərcləri 

türücülərin, həmçinin hidrotexniki qur- pul şəklində ifadə edir: 2) Köhnəlməyə görə: 
1 (пләв., bəndlərin) Ә.-1 kimi istifadə çıxdaşetmənin ilkin dəyəri — əsas fondların: 

iya Ə.-ların dayanıqlığına onların buraxılmış məhsulun üzərinə keçməyən 
təbii qeyri-bircinsliyi (çoxlu yarıqların, dəyərinin bir hissəsi, yəni amortizasiya 
müxtəlif mexaniki xüsusiyyətli təbəqələrin, olunmayan dəyər. Əsas fondların ilkin tam 
bəzən də tərkibində boşluqların olması və dəyəri ilə müəyyən edilmiş müddətdə 
$)xeyli təsir göstərir. Odur ki, hidrotexniki amortizasiya məbləği arasındakı fərq kimi 
qurğuların tikintisi zamanı suyun Ə.-a hesablanır, 3) tam bərpa dəyəri - şərtlərin: 
süzülməsinin qarşısını almaq üçün yarıqlı topdansatış qiyməti, tikintinin smeta qiy- 
qaya süxurları sementlənir. məti və nəql. tariflərinin yenidən qiymət- 
ƏSAS FONDLAR - istehsal-təsərrüfat ləndirilməsi anında faktiki olaraq yaranmış 
təşkilatı: hüdudlarında maddi formasını əsas fondların yenidən qiymətləndirilməsi: 

edil 

qabarmasına, gərilməsinə müqavimət gös- 
tərmək qabiliyyətli) və dayanıqsız ola bilər. 
Ә.лп dayanıqlığının hesablanması yol veri- 
lən təzyiqə, yaxud /əddi-hala (qruntun 

abiliyyəti nəzərə alındığından 
ox üstünlük verilir) görə 

aparılır. Ə. kifayət qədər dayanıqlı olma- 
onu möhkəmləndirmək məqsədilə 

bax 

a уопас̧и 

ğul, 
edilir 
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4) aşınma çıxıldıqdan 
fondların: 

vəsaitlərin dəyərinin qiyn 
i qiymətləndirilmə, əmlak 

özəlləşdirmə, vərəsələnmə, kirayə, | 
alınma və ya onların uçotu, siğortası, уег-. 
gisi və s, zamanı obyektin dəyərinin müəy. 
yən edilməsi deməkdir. ҹ 
ƏSAS FONDLARIN TƏZƏLƏNMƏ 
ƏMSALI - əsas kapitalın təkrar istehsalı 
dövrünün sürətini xarakterizə edən başlıca 
göstərici. Ə.ftə, il ərzində istismara 
rilmiş yeni əsas fondların tam dəyərinin 
periodun sonunda istismarda olan bütün: 
əsas fondların tam dəyərinə nisbəti kimi: 
hesablanır. Ә.Еј.ә., əsasən, işə tətbiq edil- 
miş əsas fondların həcmindən asılıdır: digər 
şərtlər eyni olduğu halda, həcmin artması 
ilə əmsalın qiyməti artır. Bununla yanaşı, 

əsas fondların fiziki və mənəvi köhnəlməsi 
də Ә.Гл.ә.-пип qiymətinə təsir edir, yəni 
köhnə fondların sıradan çıxması öz-özlü- 
yündə ilin sonuna qalan əsas fondların orta 
istifadə müddətini azaldır. Bu səbəbdən hər 

hansı sahə üzrə fəaliyyət göstərən iki 
müəssisədən birində il ərzində əsas fondlar 
sıradan çıxıbsa, digərində belə bir hal baş 
verməyibsə, onların əsas fondlarının təzə- 
lənmə əmsallarını bir-biri ilə müqayisə et- 
mək mümkün deyil. 

Əsas fondların texniki səviyyəsinin də- 
yişməsini xarakterizə etmək üçün, Ә.Гсә, 
ancaq müəssisə aparatının və sahələrinin 
istehsala nisbəti ilə hesablanmalıdır, bu- 
nunla belə, bu göstəricinin tərkibinə istis- 
mara verilmiş bütün avadanlıqlar deyil, 
yalnız texniki xarakteristikasına görə yeni: 
texnika və texnologiya kateqoriyasına aid: 
əmək vasitələri daxil edilməlidir. 
ƏSAS GÜBRƏ - səpindən əvvəl torpağa 
verilən gübrə. Vegetasiya dövrü ərzində 
bitkiləri üzvi maddələrlə təmin edir. Növ- 
bəli əkində səpindən əvvəl verilən və əlavə 
gübrələrlə birlikdə gübrələmə sistemini 
yaradır. Üzvi gübrələrin illik normasının: 
çox hissəsi Ə.g. kimi tətbiq olunur. Ə.g., 
adətən, hər il şumdan və kultivasiyadan 
əvvəl səpilir, Bitkilərin intensiv inkişafını 
və vegetasiya dövründə qidalanmasını tə- 
min edir. Torpağa verilmə vaxtı (payız, 
yaz), səpilmiş toxumun üstünün torpaqla 
örtülməsi və Ə.g--nin dozaları bitkilərin 
xüsusiyyətlərindən (payızlıq, yazlıq), iqlim 

olan ən kiçik daxili eneriiyə malik atom, 
molekul və s. kvant sistemlərin dayanıqlı 
halı, Ə.h.-dakı atomun daxilindəki elek- 
tonlar nüvə ilə daha möhkəm əlaqədə olur. 
Kvant sistemi kvant enerğini udmaqla kvanr 
keçidi yolu ilə Ə.h.-dan həyəcanlanmış hala 
keçə bilər. Ə.h.-a uyğun olan enerii həm də 

ƏSAS KAPİTAL - bax Kapital, 
ƏSAS QANUN - bir sıra ölkələrdə dövlə- 
tin, həmçinin federativ dövlət və siyasi 
muxtariyyət subyektlərinin (məs., Braziliya 
ştatları) konstitusiyalarının rəsmi (Almani- 
ya, 1949 il Konstitusiyası: Finlandiya, 1999 
il Konstitusiyası), yaxud qeyri-rəsmi (əksər 
ölkələrdə) adı. Bəzi ölkələrdə (İsveç) kon- 
stitusiya müxtəlif zamanlarda konstitusiya 
əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı qəbul edilmiş 
bir neçə Ə.q.-dan ibarətdir. 
ƏSAS LÜĞƏT FONDU - lüğət tərkibi- 
nin ən çox sabit və ümumxalq səciyyəli 
hissəsi. Fonda real aləmə məxsus əşya, 

hərəkət və proseslərin ümumişlək adları 
daxildir. ӘЛ.Е-пип əhatə etdiyi sözlərə aid 
sahələr: təbiətlə bağlı əşya və hadisələrin 
adları: canlılar aləminə məxsus sözlər, bit- 
kilər aləminə məxsus sözlər, əmək alətlə- 
rinin adlarını bildirən sözlər, əmək prosesi 
ilə bağlı sözlər, ev-məişətlə əlaqədar sözlər: 
qida və yeyinti məhsullarının adları: sənət- 
peşə bildirən sözlər, əlamət, keyfiyyət, 
xüsusiyyət bildirən sözlər, hal və hərəkət 
bildirən sözlər. Ə.Lif.-na əvəzliklər, saylar, 
qoşmalar, bəzi bağlayıcılar da daxil edilə 
bilər. Daxil olan vahidlərin başlıca əlaməti 
onların sabitliyi, uzun əsrlər boyu yaşa- 
masıdır, Bununla belə, zaman keçdikcə cə- 

miyyətin inkişafı ilə əlaqədar həmin söz- 
lərdə də dəyişikliklər baş verir, onların bir 
qismi işləklik dərəcəsini itirir, Ə.l.f.-dan 

çıxır, əvəzində buraya yeni sözlər əlavə 
olunur. ӘЛ.Е-пип zənginləşməsi daha çox: 
dilin daxili imkanları hesabına mümkün 
olur, 
ƏSAS RƏNGLƏR - gözlə fərqləndirilə 
bilməyən səviyyədə rəngi almaq üçün isti- 
fadə olunan üç rəng: bu üç rəngi müəyyən 
nisbətdə optik qarışdırmaqla istədiyimiz 
rəngi ala bilərik. Bu rənglər bir-birindən 
asılı olmamalıdır, yəni onlardan heç biri di- 

alına bilməz. Ə-r. dəsti üçölçülü kolori- 
metrik sistem əmələ gətirir. Mümkün Ә.г. 

ƏSAS TOXUMA - bax Рапеихит, 
ƏSAS TON - mümkün olan ən aşağı məx- 

zaman yaratdığı ton. Әл.-ип yüksəkliyi 
akustik sistemin təbiətindən irəli gələn əsas 
məxsusi rəqsin tezliyi ilə təyin edilir. Mü- 
rəkkəb periodik rəqsi sinusoidal kompo- 
nentlər sırasına ayırdıqda, ən aşağı tezlikli 
komponenti göstərmək üçün də “Әл.” ter- 
minindən istifadə olunur, 
ƏSAS ÜZVİ SİNTEZ, ağır üzvi 
sintez - təbii qazıntılardan və tükən- 
məyən mənbələrdən alınan karbontərkibli 
xammal əsasında üzvi maddələrin çoxton- 
naili sənaye istehsalı. Qazıntı mənbələrinə 
neft, daş kömür, şist, təbii bitum, təbii 
yanar qaz və neftlə birgə çıxan qazlar, tü- 
kənməyənlərə sellüloz, liqnin, nişasta, bitki 
yağı, heyvani yağ və s. aiddir. Ə.ü.s.-ə ле//- 
kimyəvi sintez daxildir. 

Әв. və neft-kimyəvi sintez zərif üzvi 
sintezdən ayn-ayn istehsalın miqyasına gö- 
rə (ildə on minlərlədən milyonlarla (-а qə- 
dər) fərqlənir. Bu zaman bütün buraxılan 
məhsulların dünyada həcmi yüz milyon r- 
larla hesablanır. Ə.üss.-in məhsulları: kar- 
bohidrogenlər, onların halogentörəmələri, 
spirtlər, fenollar, olefinlərin oksidləri, alde- 
hidlər, ketonlar, karbon turşuları və onların 
törəmələri, nitrobirləşmələr, aminlər, nitril- 
lər, sulfoturşular və s.-dir. Bunlar digər əm- 
təə məhsullarının, polimerlərin istehsalı 
üçün monomerlər, ekstragentlər, plastifika- 
torlar, səthi-aktiv maddələr, həlledicilər, 
pestisidlər, sintetik yanacaqlar, aşqarlar və 
s.-nin sintezi üçün aralıq maddələrdir. 

Əlüss, 19 əsrin sonunda daş kömürün 
kokslaşmasından alınan məhsulların kim- 
yəvi emalı bazasında yaranmışdır. Koks- 
laşmanın maye məhsullarından sonrakı 

sintezlər üçün aromatik birləşmələr (ben- 
201, toluol, ksilollar, naftalin, antrasen və 
s.), qaz şəklində etilen və hidrogen aynılır- 
di, Kalsium-karbiddən asetilenin alınma- 
sında koksdan istifadə edilirdi. Kömürün 
qazlaşdırılmasından karbon-monooksid, 
yaxud sintez-qaz (CO və Н. qarışığı) alı- 
nırdı, 

20 əsrin başlanğıcında motor yanacaq- 
larının istehsalı üçün neftçıxarma və neft- 
emalı sənayclərinin, eləcə də energetikanın 
artan tələbatını ödəmək üçün təbii qaz hasi- 
latının sürətli inkişafı başlandı. Bu, üzvi 

sintez məhsullarının istehsalı üçün daha 
ucuz və müxtəlif xammalların meydana 
çıxmasına səbəb oldu. Təbii qazlardan, qaz 

kondensatından və neftlə birgə çıxan qaz- 
lardan C)-C, parafin karbohidrogenləri 
ayrılır və xammal kimi istifadə edilir. Kar- 
bohidrogen xammalın digər mənbələri nef- 
tin motor yanacaqlarına və yağlara emalı 
zamani əmələ gələn yan məhsullarıdır. Меб- 
tin və neft fraksiyalarının bütün termiki və 
katalitik emal proseslərində normal və 
izoquruluşlu C,-C,, eləcə də doymuş və 
doymamış karbohidrogenlər (metan, etan, 
propan, butan, izobutan, etilen, propilen, 
butenlər, pentenlər, butadien) əmələ gəlir. 
Üzvi məhsulların sintezi üçün yeni xamma- 
la olan tələbatın sürətlə artması neftin ya- 
nacağa emal edilməsi ilə əlaqəsi olmayan 
etilen və propilen kimi olefinlərin (karbo- 
hidrogen qazları və neft fraksiyalarının pi- 
rolizi yolu ilə) istehsalının yaranmasına 
gətirib çıxardı. Məs., “Azərkimya” İB-ndə 
yüngül benzin franksiyasının, katalitik kre- 
kinq qazlarının pirolizindən etilen, propilen 
istehsal olunur və onlardan polietilen, izo- 
propil spirti alınır. Piroliz məhsulları, həm- 
çinin dien və aromatik karbohidrogenlərin 
əlavə mənbəyidir. Üzvi sintezin aromatik 
karbohidrogenlərə artan tələbatını ödəmək 

üçün 20 əsrin ortalarından etibarən neft 

fraksiyalarının riforminqi prosesindən (naf- 
ten və parafin karbohidrogenlərin katalitik 
aromatikləşməsi) istifadə edilir. 

Əlüs proseslərində karbohidrogenlər, 
karbon-monooksid və sintez-qazdan başqa, 
hidrogen, oksigen, mincral turşular (sulfat, 
nitrat və fosfat turşuları), qələvilər, ammon- 
yak, halogenlər, kükürd oksidləri və s. qey- 
ri-üzvi maddələr də xammal kimi istifadə 
olunur. Xlor-üzvi sintezdə yüzdən çox adda 

xlor-üzvi maddə alınır. Onlardan ən çox is- 

tehsal olunun vinilxloriddir, O, etilen və 

xlordan alınır və monomer kimi, əsasən, 
polivinilxloridin istehsalında istifadə olu. 
nur. Digər xlor-üzvi birləşmələrə xlorme- 
tanlar, xlorpren, trixloretilen, epixlorhidrin, 

fosgen (sonradan izosianat almaq üçün), 

xlorbenzollar, xlorsirkə turşusu və s. alddir. 
Bu maddələr xlorlaşma, hidroxlorlaşma, hi- 
poxlorlaşma və oksidləşdirici xlorlaşma re- 
aksiyaları ilə alınır. 

Әлә. sənayesində karbohidrogenlər və 
onların törəmələrinin oksidləşmə reaksiya- 
ları (bunlar havanın oksigenindən istifadə 
etməklə geniş çeşiddə məhsullar almağı 
imkan verir) geniş yayılmışdır. Bu etilenin 
asetaldehidə və etilenoksidə: asetaldehidin 
sirkə turşusuna: tsikloheksanın adipin tur- 

şusuna, p-ksilolun tereftal turşusuna: kü- 
molun hidroperoksidə (parçalanmasından 
aseton və fenol alınır): propilenin akrolcin 
vəakril turşusuna: metanolun formaldehidə 
qədər oksidləşmə prosesləridir. Oksidləşmə 
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proseslərinə, həmçinin oksidləşdirici am- 
monoliz reaksiyaları aiddir ki, bunlardan 
propilenin oksidləşdirici ammonolizi (bu 
reaksiya ilə çoxtonnailı monomer = ükril- 
nitril alınır) даһа əhəmiyyətlidir. 

Əlüs, məhsullarının xeyli hissəsi hid- 
rogenləşmə, dehidrogenləşmə, oksidləşdi- 
rici dehidrogenləşmə reaksiyaları lə alınır, 
Etilbenzol, butan və izopentanın dehidro- 
genloşməsindən müvafiq olarıq stirol (po- 
listirolun istehsalı üçün monomer), bu- 
tadien və izopren (sintetik kauçukların is- 

tehsalı üçün monomerlər) alınır. Benzolun 

hidrogenləşməsindən tsikloheksan və tsik- 
loheksen: fenolun, nitrobenzolun və ali 

karbon turşuları və ya onların efirlərinin 
hidrogenləşməsindən müvafiq olaraq tsik- 
loheksanol, anilin və ali spirtlər alınır. 
Əüs.-də istifadə olunan reaksiyalara həm- 
çinin alkilləşmə (məs., benzolun etilen və 

ronilenlə alkilləşməsindən etil- və izo- 
propilbenzolun: izobutanın izobutilenlə 
alkilləşməsindən izooktanın alınması), ole- 

finlərin hidratlaşması (propilendən izo- 
ргорапоһип alınması): efirləşmə (sirkə 
turşusunun efirlərinin, dioktilftalatın sintezi 
və s, karbonilləşmə (metanol və CO-dan 

sirkə turşusunun alınması), nitrolaşma, sul- 
folaşma, sulfoxlorlaşma və s. proseslər 
aiddir. Əsasən, melanin buxarla konversi- 

yasından alınan sintez-qaz metanol isteh- 

salında və hidroformilləşmə proseslərində 
(olefinlərdən aldehid və birli spirtlərin ok- 

idə olunur. Neftin qiyməti 

dövrdə motor yanacaqları 
sosintezi) istif 

üçün Fişer-Tropş reaksiyası üzrə sinfez- 
yizdan karbohidrogenlərin alınmasına ye- 

aq yaranmışdır. Sintez-qaz həm 
a, həm də daş kömürün qazlış- 

nasından alınır, Bu səbəbdən metan və: 
nol əsasında sintezlərə diqqət göstəril- 

karbohidratlar, bitki mənşəli 
ğilardır. Bioyanacağın istehsal texnologi- 

yasının (karbohidratlardan bioetanolun və: 

ölarından biodizel yanacağının alın- 
afı bitki xammalından digər üzvi 

hsulların istehsalının təşkili üçün əsas 
adir, Buğdadan alınan qlükozadan xam- 

mal kimi istifadə edilərək çoxtonnailı məh- 
sullar - butanol, süd turşusu və onun bio- 
parçalanan polimeri (poliakrilat) istehsal 

olunur. Biodizel yanacağının sintezinin yan 
məhsulu olan qliserinə əsaslanan yeni is- 
tehsal sahələri (epixlorhidrinin və propi- 
lenqlikolun alınması) yaradılır. 

Əd: Лебедев Н.Н. Химин и техиологин ос- 

иовного органиеского и нефтехимиҹеского cini 
тем. Фени: М. 198 
ƏSAS VƏSAİT - bax Əsas fondlar, 
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ƏSAS YAĞLAR, bazayağlar- tərki- 
binə aşqarlar qatılmamış neft yağları və ya 
sintetik yağlar, mühərrik, transmissiya, hid-- 
ravlika və 5. yağlarının hazırlanması üçün 

istifadə edilir. 
ƏSASIN DAYANIQLIĞI - bax Əsas, 
ƏSASİ BOYAQ MADDƏLƏRİ - sin- 
tetik boyaq maddələri, dissosiasiya zamanı 
rəngli kation və rəngsiz anion əmələ gətirən 
və suda həll olan üzvi əsasların duzları. Ən 
yaxşı həll olan formiat və asetat duzlarıdır. 

Kimyəvi quruluşuna görə Ə.b.m. tərkibin- 

də düz əmələ gətirən əsasi xarakterli qrup: 
saxlayan arilmetan, ksanten, akridin, xino- 
nimin, oksazin, tiazin, diazin Və polimetin 
boyaq maddələrinə və azoboyaqlara aiddir. 
Əlb.m. amfoter xassəli substratlara (yun, tə- 
bii ipək, dəri, sintetik poliamid liflər) həris- 
dir. Boyanma sulu məhlullarda aparılır və 
boyaq liflərdə ion rabitələri hesabına sax- 

nilir. Pollakrilnitril liflərin boyanmasında 

işlədilən Əlb.m. kation tipli boyaqların ay- 
пса (xüsusi) qrupuna daxildir. Ə.b.m.-nin 
sellüloz liftərinə hərisliyi yoxdur, lakin lif. 
lər rəngabiilə işlənildikdən sonra onları bo- 
yayır: rəngab Ə.bum. ilə suda həll olmayan 
birləşmələr əmələ gətirir. Ə.b.m.-nin bütün 

rəngləri möveuddur. Onlar yüksək boyama 
qabiliyyətinə və parlaqlığa malikdir, lakin 
işığın təsirinə (kation tipli boyaqlar və 
Əlb.m--n heteropoliturşularla duzları istisna 

olmaqla), yaş işlənməyə az davamlı oldu- 
ğuna görə təbii liflərin boyanmasında de- 
mək olar ki, istifadə olunmur. 

Əlb.m. kağız, əl-üz sabunu və kosmeti- 

kanın, bitki taminilə aşılanmış və ya qa- 
baqcadan anion tipli boyaqlarla rənglənmiş 
dərinin boyanmasında, mürəkkəb, möhür 
və mətbəə boyaqlarının, mebel laklarının 
hazırlanmasında, oksidləşmə-reduksiya in- 
dikatoru və analitik reagent kimi istifadə 
olunur. Azin vəarilmetan Ə.b.m. lazer (ех- 
nikasında, bəzi flüoressensiya edən Ə,b.m. 
siqnal və fərqləndirici nişanların, reklam- 
larin vəs, hazırlanmasında tətbiq edilir. İşı- 
ğa davamlığı kifayət qədər yüksək olan 
Әһли. poliqrafiya rəngləri hazırlanmasın- 
da istifadə olunur, Ə.b.m. tibdə və bay- 
tarlıqda bakterisid vasitələr (füksin, tripaf- 

lavin, brilyant yaşılı), antiseptiklər (rivanol, 
metilen mavisi), malyariya, helmintozlar və 
trixomonozun müalicəsində preparatlar 
kimi işlədilir. 

ƏSASİ DUZ - bax Dızlar: 
ƏSASİ SÜXURLAR - silisium oksidi ilə 

(45-5096) doymamış, Al, Ca, Fe və Mg-la 
zəngin maqmatik süxurlar, Kimyəvi tərki- 
bində az miqdarda Na və K da olur. Ə.s.-ın 
mineraloyi tərkibində əsasi plagioklazlar 

(labrador, bitovnit), həmçinin silisium oksi- 

M" 

ƏSASLI TƏMİR - Bax Təmir, Онун/атт: 
əsaslı təmiri. г 
ƏSASLI TİKİNTİ - bax Tikinri. , 
ƏSASNAMƏ - ümumi, məcəllələşdirmə 
xarakterli normativ-hüquqi akt. Ə. dövlət: 
orqanının, yaxud orqanlar sisteminin struk. 
turunu, funksiyalarını, səlahiyyətlərini və 

ya dövlət orqanlarının müəyyən hallarda 
fəaliyyət qaydasını müəyyən edir, yaxud 
konkret məsələyə dair təşkilati, əmlak və 
əmək münasibətlərinin məcmusunu (məs, 
kəşflər, ixtiralar haqqunda) tənzimləyir, 
ƏSATİR - bax Mif: 
ƏSBABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Bos- 
tanabad bölgəsinin Səhənd kəndistanında, 

Bostanabad qəs.-ndən 10 km с.-да yerləşir, 
ƏSBƏK - İranın Zəncan ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Sirdan bölgəsinin 
Aşağı Tarım kəndistanında, Sirdan qəs.- 
ndən 75 km ş--də yerləşir, 
ƏSBGƏRAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Sərab şəhristanının Mərkə- 
zi bölgəsinin Razlıq kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 5 (ун şm:-da yerləşir. 
ƏSBMƏRZ - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Ətraf bölgəsi- 
nin İrədmusa kəndistanında, Ərdəbil ş.-n- 
dən 27 kmq--də yerləşir. 
ƏSƏD Bəşər (d.11:9.1965, Dəməşq) - Su- 
riya dövlət və siyasi xadimi. H.Əsədin oğ- 
ludur, İbtidai və orta təhsilini Dəməşqdə 
"Hürriyyə” elit ərəb-fransız liseyində al- 
mişdir. Dəməşq 

Un-tinin tibb fa- Г 
kültəsini bitirmiş- 

dir (1988). İxti- 
sasca oftalmoloq- 
dur. Dəməşqdə 

“Tişrin” Hərbi 

Akademiyasında 
həkim-oftalmoloq 
işləmişdir (1988– 
92). 1992-94 illər- 

də Londonda Müq. Mariya Xəstəxanasının 
nəzdindəki Qərb Göz Oftalmologiya Hos- 
pitalı mərkəzində ordinator kimi təkmilləş- 
dirmə kursu keçmiş, ingilis və fransız dil- 
lərinə mükəmməlyiyələnmişdir, Suriyanın 
Homs ş--ndə Hərbi Akademiyada təhsil 
almışdır (1994-98), 1995 ildə kapitan hərbi 

parlament 
seçkilərində səslərin 97.2996-ini toplaya- 

və altemativsiz Suriyanın pre- 
zidenti seçilmişdir. Atası H.Əsədin xarici 
(xüsusilə xarici dövlətlərin müdaxiləsinə 
yol verilməməsi) və daxili siyasətinin əsas 
istiqamətlərini davam etdirmişdir. O, sərt 
idarə reyimi yaratmaqda, insan hüquqlarına 
saymazyana yanaşmaqda, səthi iqtisadi 
islahatlar aparmaqda, rüşvətxorluğun ya- 
yılmasına rəvac verməkdə, yüzlərlə siyasi 

məhbusu həbs-dən azad etməkdə və hərbi 
cinayətlərdə, terrorda, döyüş əməliyyat- 
larının gedişində kimyəvi silahdan isti- 
fadədə və s.-də ittiham olunmuşdur. Ə, 
sahibkarlığın, xüsusilə də bank sektorunun 
inkişafı istiqamətində addımlar atır, Avropa 
ilə azad ticarətin qurulması üçün razılıq 
əldə edir, neft sahəsinə xarici sərmayənin 
cəlbini sürətləndi rə ABŞ əley- 
hinə çıxışları ilə diqqəti öz üzərinə çək- 
mişdir. 2003 ildə əvvəlcə İraqın prezidenti 

1 ini devirmək üçün BMT 
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən onu silahla 
təmin etməmək paktına qoşulsa да, son- 
radan İraqın koalisiya qüvvələri tərəfindən 
işğalının əleyhinə olduğu haqda bəyanat 
vermişdir. Bundan sonra ABŞ, Aİ, İsrail və 
Fransa Ə.-i Fələstinin Həmas və İslami 
Cihad hərəkatlarına, həmçinin Livanın 
Hizbullah hərəkatına maddi-texniki və 
hərbi dəstək verməkdə, 11 sentyabr (2001) 

hadisələrindən sonra terroru dəstəkləməkdə 
ittiham etmişlər. ABŞ və bir sıra xarici döv- 

lətlər tərəfindən Ə.-in hakimiyyətdən get- 
məsi məqsədilə iqtisadi sanksiyalar tətbiq 
olunmuşdur. Onun fiziki cəhətdən məhv 
edilməsi və devrilməsi üçün çoxlu cəhdlər 

göstərilmiş, silahlı müxalifət qüvvələri tə- 
rəfindən 25 min. dollar məbləğində pul mü- 
kafatı ayrılmışdı. 2007 il mayın 27-də ke- 
çirilən altemativsiz prezident seçkilərində 
97,6295 səs toplayaraq 7 il müddətinə ikinci 
dəfə Suriya prezidenti seçilmişdir. 2008 
ildə Ə. Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Holan 
yüksəklikləri ilə bağlı İsraillə müzakirələrin 
aparılmasına razılıq vermişdir. 2010 ildə 
tədris müəssisələrində oxuyan qadınların 
niqabla gəlməsini qadağan etmişdir. Mü- 

işələri nizama salmağa səy göstərmiş- 
dir. 2012 il fevralın 26-da Suriyada yeni 

keçirilmişdir. Mayın 7-də isə ölkədə ilk 
dəfə olaraq çoxpartiyalılığa əsaslanan par- 
lament seçkiləri baş tutmuşdur, Suriya mü- 
xalifəti İstanbulda Ə.-ə qarşı Milli Şura 
yaratmışdır. Ә. ölkədə yaşayan 300 min 
kürdün Suriya vətəndaşı pasportu ilə təmin 
olunması barədə sərəncam vermişdir. Öl- 
kədə 1963 ildən qüvvədə olan fövqəladə 
vəziyyətin ləğv edilməsi, Suriyanın kim- 
yəvi silahlardan istifadə edilməməsi barədə 
konvensiyaya qoşulması haqqında fərman. 
lar imzalamışdı. Ə. Krım böhranı zamanı 
V.Putinə teleqram göndərərək, Rusiyanı 
dəstəklədiyini ifadə etmişdir. 2014 il iyu- 
nun 3-də keçirilən altemativli prezident 
seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə 10.2 
mİn. əhalinin (88,799) səsini toplayaraq ye- 
nidən prezident seçilmişdir. Seçkilər vətən- 
daş müharibəsi şəraitində keçirilmiş və 
silahlı Suriya müxalifəti, həmçinin onu dəs- 
təkləyən dövlətlər tərəfindən tanınmamış- 
dir, Ә. 2015 il oktyabrın 21-də Moskvaya 
gözlənilməz səfər edərək, Rusiya prezidenti 
V.Putinlə beynəlxalq terrorçuluğa, İŞİD-ə 
qarşı mübarizə və s. məsələlərlə bağlı danı- 
şiqlar aparmışdır. 

ƏSƏD Hafiz (6.10.1930, Suriya, Qərdahə 
ş.— 10.6.2000, Dəməşq) - Suriyanın hərbi, 
siyasi və dövlət xadimi. Suriyanın prezi- 
denti və Bəəs-in baş sədri (1971-2000), 
Kəndli ailəsində 
doğulmuşdur. 

Ərəb Sosialist Dir- 
çəliş Partiyasının 
üzvü (1946), Suri- 
ya Tələbə İttifa- 
qının sədri (Bəəs, 
1949-51) olmuş, 4 
1955 ildə Hələbdə 
Aviasiya Kollecini il 

bitirmiş, leytenant 
rütbəsi almışdır. 1957 ildə SSRİ-yə gön- 
dərilmiş, qayıtdıqda eskadriliya komandiri 
təyin edilmişdi. Suriya Birləşmiş Ərəb 
Resp.-nın tərkibindən çıxanda (1961) Ә. 
istefaya göndərilmişdi. Bəəs partiyasının 
Suriyada hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticə- 
lənmiş hərbi çevrilişdə (1963) iştirak etmiş 
və HHQ komandanı təyin olunmuş, gen.- 
m- rütbəsi (1964) almışdı. Partiyanın 8-ci 
qurultayında Ə. milli komandanlığın üzvü 
(1965) seçilmişdi. 1966 və 1970 illərdəki 

mişdi, Suriyanın HHQ və HHM qüvvə- 
lərinin komandanı (1964-70), müdafiə 
naziri (1966-71), baş nazir (1970-71) olm- 
uşdu. 1971 il marün 12-дә SƏR-in prezi- 
denti seçilmişdi. 1971 ildə Ə. Misir pre- 
zidenti Ə.Sədatla Ərəb Resp. Federasiyası 
çərçivəsində saziş imzalamışdı. 1972 ilin 
martından Tərəqqipərvər Milli Cəbhənin 
sədri olmuşdu. 1971, 1972, 1973 və 1974 
illərdə SSRİ-yə səfər etmiş, bir neçə dəfə 
Lİ.Breinevlə görüşmüşdü. Soyuq mühuri- 
bə illərində Ə. SSRİ-ni dəstəkləmiş, İsrailə 
qarşı siyasət yeritmişdi. 1973 il Ərəb-İsrail 
müharibəsi zamanı Ə. Misiri dəstəkləmişdi. 
1976, 1987, 1990 illərdə Suriya Livandakı 
vətəndaş müharibəsinə qarışmışdı. Prezi- 

dent vəzifəsində təkpartiyalı, vahid, totali- 

tar hakimiyyət idarəçiliyi quran Ə. sərt və 
ciddi tədbirlər görərək ölkədə siyasi sabitlik 
yaratmış, daxili siyasətdə milli birliyə nail 
olmağa çalışmışdı. О, əsas ərzaq məhsullu- 

rinin qiymətini 1592 aşağı salmış, ticarət 
üçün əlverişli mühit yaratmış, xüsusi sekto- 

ru inkişaf etdirməyə çalışmış, bununla да. 

əhalinin dəstəyini qazanmışdı. Bəəsçilərə 
azadlıq vermiş, təqibləri “yumşaltmışdı”. 

Hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün “hərbi 
leninizm” konsepsiyasını irəli sürmüşdü. 
Panərəb liderliyinə can atan Ə.-in şəxsiy- 
yətinə tədricən pərəstiş yaranmışdı. Dini 
siyasətdə ələviliyi üstün tutmuş, xüsusi xid- 
mət, dövlət təhlükəsizlik, kəşfiyyat orqun- 
larında və hərbi qüvvələrdə onları əsas 
vəzifələrə təyin etmişdi. Hamada “Müsəl- 
man qardaşları”nın üsyanını (1982) yatır- 
mışdı, İran-İraq müharibəsi (1980-88) za- 
muni İraqa qarşı siyasət yeritmiş, İranı dəs- 
təkləmişdi. Qardaşı Rifatın Ə.-in hakimiy- 
yətini devirmək cəhdinin (1984) qarşısını 
almış, onu Suriyadan qovmuşdu. 1991 ildə 
"Səhrada tufan” əməliyyatı zamanı onun 
göstərişi ilə Suriya qoşunu İraqa qarşı koa- 
lisiyasının tərəfində iştirak etmişdi. Qərdahə 
ş-ndə dəfn olunmuş, böyük məqbərəsi var. 
ƏSƏD KƏNDİ - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Marağa şəhristanının Tə- 

kab bölgəsinin Əhmədabad kəndistanında, 
Təkab qəs.-ndən 12 km şm--ş.-də yerləşir, 

ƏSƏDABAD - Əfqanıstanın ş.-ində şəhər, 
Kunar əyalətinin inz. m. Əh. 55,8 min 
(2007). Kunar çayının (Kabil çayının sol 

qolu) sağ sahilində yerləşir. 
ƏSƏDABAD - İranın Zəncan ostanında 
kənd, Mərkəzi şəhristanının Əbhərrud böl- 
gəsinin Ətraf kəndistanında, Əbhərrud 

qəs.-ndən 15 km şm.-ş--də yerləşir. 
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ƏSƏDABAD = 

ƏSƏDABAD - İranın Ərdəbil ostanındı 

kənd, Meşgin şəhristanının Mərkəzi bölgə- 

sinin Ərşəq kəndistanında, Meşgin ş.-ndən 
54 kmşm--ş--də yerləşir. 
ƏSƏDİ TUSİ (ҝә 36) Əbu Mənsur 

Əlin Əhməd ibn Mənsur (təqr: 1010, Tus 
ş.- 1073)- İran şairi və dilçi alim. Əsərlə- 
rindən dövrünün ədəbi bilikləri ilə yanaşı, 
riyaziyyat, ilahiyyat və fəlsəfə kimi elmləri 
də mənimsədiyi məlum olur. Ehtimal ki, 
Qəznəvilər dövlətinin süqutundan və səl- 
cuqların Xorasanı ələ keçirməsindən sonra 
Tus ş.-ndən köçərək Deyləm hökmdarların- 
dan Əhu Nəsr: Cəstanın yanına getmiş 
(1019-20), on ilsaray şairi olmuşdur. Daha 
sonra Deyləmdən Naxçıvana gəlmişdir. 
"Gərşasbnamə” (1065-68) qəhrəmanlıq 

pocmasını ərəb əsilli Naxçıvan hökmdarı 
Əbu Düləfə ithaf etmişdir. "Şahnamə" üs- 
аһыл фа yazılmış “Gərşasbnamə”nin bəzi 
nüsxələri 7 min, bəziləri 10 min beytdir, 

Məşhur dastan qəhrəmanı Gərşasbın macə- 
ralırından bəhs edən əsərdə qədim İran icti- 

ölı farsca arxaik sözlər mai həyatı ilə ba) 

işlənmişdir. “Gərşasbnamə” ilk dəfə Hin- 
distanda (1307), daha sonra bir hissəsi 

C.Hüart tərəfindən (Paris, 1926), bir hissəsi 

isə H.Masse tərəfindən (Paris, 1951) fran- 
sız dilinə tərcümə edilərək nəşr olunmuş 
dur, "Fərhəngi Əsədi” adı ilə də tanınan 

Багз” (“Fars dili lüğəti") dövrümü- 
k çatmış fars dili izahlı lüğətlərinin ən 

imi olub, Ərdəşir ibn Deyləmsipar-i 

adlı bir şairə həsr edilmişdir. Lüğət- 
rson hərflərinə görə sıralanmışdır. 

ə əsərləri günümüzə qədər gəlib 
bir çox şair və onların yaradıcılı- 

verdiyinə görə xüsusi 
iyyət kəsb edir. 

ƏSƏDLİ - Azərb. Resp. Cəlilabad r-nunun 
Ləkin ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 20 
İm e.-q.-də, Вигоуаг silsiləsinin ətəyində- 
dir. Əh. 1133 (2015), əkinçilik və heyvan- 
darlıqla məşğuldur. Tam orta məktəb var, 
ƏSƏDLİ – Azərb. Resp. Sabirabad г-пи- 
nun Qaralar ə,d.-ndə kənd. R-n mərkəzin- 

dən 4 Хт ş--də, Kür çayının sahilində, 

Muğan düzündədir. Əh. 1816 (2015), əkin- 

çilik və heyvandarlıqla məşğuldur. Tam or- 
ta məktəb, tibb məntəqəsi, klub var. 
ƏSƏDOV: Adil İsgəndər oğlu (d.1.10, 

1958, Quba ş,) – Azərb. filosofu, fəlsəfə 

e.d. (1994), Azərb. İnşaat Mühəndisləri İn- 

tunu bitirmişdir (1980), 1989 ildən Azərb, 
SSR EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İn-tunda 
müxtəlif vəzifələrdə, Azərb. Müəllimlər İn- 

tunda (1994-95), Bakı Dövlət Un-tində 

(1996-97) fəaliyyət göstərmişdir. 2011 
ildən AMEA-nın Fəls: 

tika” şöbəsinin müdiridir. Elmi fəaliyyə- 
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tinin əsasını "spiritualist aristökratizm” ad- 

landırdığı fəlsəfi sistemin qurulması təşkil 
edir. Bir çox beynəlxalq konfransların iş- 

tirakçısı və məruzəçisi olmuşdur. 200-ə ya- 

xın elmi əsərin, 12 kitabın müəllifidir. 

Əsərləri:Təfakkürün fələfəsi.B.. 1997: Siya- 
sətin fəkəfəs, B., 2001 
ƏSƏDOV Bilal Mirzəli oğlu (d.4.7.1955, 

Тас, SSR, Düşənbə) — Azərb. tibb alimi, 

psixiatr. Tibb e.d. (1994), prof: (2009). Tac. 
Tibb İn-tunu bitirmişdir (1978). 1981-86 

illərdə həmin in-tun, 1986-2006 illərdə 

Ә.Әһусу ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Tək- 

milləşdirmə İn-tunun psixiatriya kafedrala- 
rında işləmişdir. 2006 ildən Azərb. Tibb 

Un-tinin psixiatriya kafedrasında çalışır, Ə. 
2007-14 illərdə Azərb. Resp, Səhiyyə Na- 
zirliyinin Məhkəmə Psixlatriya Ekspertiza- 

sı Mərkəzinin direktoru olmuş, 2014 ildən 

Azərb, Resp, Səhiyyə Nazirliyinin Narko- 
Гој) Mərkəzinin direktor müavinidir. Tədqi- 
qatları, əsasən, şizofreniya xəstəliyinin 

müxtəlif problemlərinin öyrənilməsi üzrə- 
dir. 93 elmi əsərin müəllifidir. 

Əsəri: Нсотложныс состониих обусловаси- 
ныс̧ алкоголынов интоксиканлед (M.G.Gülyamov 
və AV. Poqosoyla birlikdə), Дупанбе, 1987, 
ƏSƏDOV Əsəd Soltan oğlu (22.3.1956, 

Zəngilan r-nunun Turabad k.-29.11.1991, 

Xocalı r-nu) - Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı 

(25.11.1992, ölümündən sonra). Rusiya- 

nın Saratov: vil.- 

nin Krasnokutsk 

şrndəki Təyya- 
rəçilik Məktəbinin 
mülki aviasiya şö- 
bəsini bitirmişdir. 
1976 ildə Azərb.-a 

qayıtmış, Yevlax 
Mülki Aviasiya 
İdarəsində təyya- 
rəçi işləməyə baş- 
lamışdır. Qarabağ müharibəsinin ilk gün- 

lərindən döyüş bölgələrinə uçuşlar etmiş- 
dir. 1991 ilin oktyabrın 29-da kömək üçün 

Xocalı aeroportuna uçan komandir Ə, Xa- 
nahad k. ərazisində AN-2 təyyarəsinin er- 
mənilər tərəfindən raketlə vurulması nəti- 

cəsində 7 nəfər heyət üzvü ilə birlikdə hə- 

lak olmuşdur. Zəngilan r-nunda dəfn edil- 

mişdir. Adına orta məktəb və küçə var. 
ƏSƏDOV Əziz İsmayıl oğlu (31.12.1916, 

Qazax r-nu – 23.3.1991, Bakı) — Azərb. hü- 

quqşünası, hüquq e.d. (1969), prof: (1972). 
Azərb. Dövlət Xalq Təsərrüfatı İn-tunu (in- 
diki ADİU) bitirmişdir (1938). Azərb. Döv- 
lət Un-inin mülki hüquq kafedrasında elmi 
fəaliyyətə başlamış, kafedra müdiri olmuş- 

dur (1954-68: 1973-90). Tədqiqatları ailə 
və mülki hüquq sahəsi ilə bağlıdır. 70-dən 

çox elmi əsərin, bir neçə monoqrafiya, 
dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. Kadr. 
larin hazırlanmasında xidməti var, 
ƏSƏDOV Gəray Lətif oğlu (1923, Beylə- 
qan r-nunun Birinci Şahsevən k. = 19.10, 
1944, Rumuniya, Margita ş.) — Sovet İttifaqı: 
Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 24.3.1945), 
qvardiya seriantı, 
2-ci Ukrayna cəb- 
həsi — 27-ci ordu 
Qırmızıbayraqlı və 
Suvorov ordenli 
93-cü Xarkov atıcı 
diviziyasının 281- 
ci qvardiya atıcı 
alayının atıcısı. 
Beyləqan RHK- 
dan orduya çağınl- 
mişdir (1942). Ukr,, Мо14, və Ruminiya 
resp.-larınin faşist əsarətindən azad еди- 
məsində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Ə, 
1944 ilin oktyabrında Margita ş.-ndəki 

döyüşlərdə A.Matrosovun igidliyini təkrar: 
edərək bədəni ilə düşmənin atəş nöqtəsini 

örtmüş, sovet əsgərlərinin hücuma keçmə- 
sinə şərait yaratmışdır. “Qırmızı Bayraq" 

ordeni ilə təltif olunmuşdur. Doğulduğu 
kənddə abidəsi qoyulmuş, ev muzeyi açıl- 
mişdir. Adina küçə, orta məktəb və s, var, 
ƏSƏDOV Hikmət Həmid oğlu (d.5.6, 

1955, Bakı) — kosmik tədqiqatlar sahəsində: 
Azərb, alimi, texnika e.d. (2005), prof, 
(2014). Azərb. Neft və Kimya İn-tunu bi- 
tirmişdir (1977). 1977 ildən Milli Aerokos- 
mik Agentliyin Aerokosmik İnformatika 
ETİ-də fəaliyyət göstərir. Tədqiqatları atm. 
optikası, Günəş fotometriyası, məsafədən 
zondlama, informasiya-ölçmə sistemləri, 
akustik lokasiya, ekologiya, qlobal pozi- 
siyalaşdırma (GPS) sistemləri sahələrinə 
aiddir. 300-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 
monoqrafiyaların müəllifidir. Beynəlxalq 
elmi konfrans və simpoziumlarda 
məruzələrlə çıxış etmişdir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 

Əsəri: Новые приниилы оптимизанин сис” 
тем дистанинониого зондированин. Б. 2007. 
ƏSƏDOV Kərəm Sadix oğlu (10.2.1932, 
Gədəbəy r-nunun Kiçik Qaramurad k, — 
3.1.2017, Bakı) — Azərb. meşəçi mühən: 

disi. Biologiya üzrə e.d. (2012), prof: 
(2015), Azərb. Dövlət Kənd Təsərrifatı İn- 
типи (indiki Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti) 
bitirmişdir (1953). Quba Kənd Təsərrüfatı 
Texnikumunda müəllim (1953-56), Bərdə: 
Elmi Tədqiqat Meşə Təsərrüfatı İn-tunda 
baş elmi işçi və şöbə müdiri (1965), Azərb. 
SSR EA-nın Botanika İn-tunda baş elmi 
işçi (1973), Azərb. Ekologiya və Təbii Sər- 
vətlər Nazirliyində məsləhətçi işləmişdir 

ƏSƏDOV =—жкһәә— x ————S-.— 010700 — 7”, 

(1992). 1992 ildən Azərb, EA Botanika İn- 
tunun Mərkəzi Nəbatat Bağında aparıcı 
elmi işçi, 2015 ildən BDU-nun prof.-u idi, 
Tədqiqatları Kiçik Qafqazın meşə tipləri və 
onların yayılması qanunauıyğunluqlarının, 
Azərb.-ın nadir ağac və kollarının, meşə- 
lərinin yabanı meyvə bitkilərinin öyrənil- 
məsinə, dendrologiyanın müasir problem- 
lərinə həsr olunmuşdur. 160-dan çox elmi 
əsərin, o cümlədən 3 monoqrafiyanın və 
təbiətə dair hekayə toplularının müəllifidir. 
Ə. “Avropa Nəşr Mətbu Evi"nin qızıl me- 
dalına və diplomuna layiq görülmüşdür 
(2016). 
Əsərləri: Böyük Qafqazın yabanı meyvə bitki. 

ləri, В.. 1981: Диҝорастундс плодовыс растениж 

Азербаддджана. B., 2001: Dendrologiya (F.M.Məm. 
mədov və Q.H.Mirzəyevlə birlikdə). B., 2014, 
ƏSƏDOV Malik Hamil oğlu (27.6.1962, 
Yevlax r-nunun Havarlı k.— 18.1.1992, Şu- 
şa r-nunun Nəbilər k.) – Azərb.-ın Milli 

Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 8.10.1992). 
Mingəçevir ş. 45 

saylı müstəqil hərb- 
ləşdirilmiş yanğın- 
dan mühafizə his- 
səsində çalışmış- 
dir. Qarabağ mü- 
haribəsi zamanı 
bölük komandiri 
kimi Xocalı, Əsgə- 
ran, Ağdam, Şu- 
şada döyüşlərdə 
fəallıq göstərmişdir. Ermənilərin Şuşa r- 

nünün Nəbilər k.-nə hücumunu dəf edərkən 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Havarlı 
k.-ndə dəfn edilmişdir. Adına orta məktəb 
var, Mingəçevirdə büstü qoyulmuşdur. 
ƏSƏDOV Məhəmməd Nəbi oğlu (5.12. 
1941, Zəngilan r-nunun Baharlı k. – 20.11, 
1991, Xocavənd r-nunun Qarakənd КҜ.) - 
Azərb, dövlət və hərbi xadimi, gen.-m. 
(1990) Azərb. Döv- 
lət Xalq Təsərrü- 
fatı İn-tunu bitir- 
mişdir (1970).Sum- 
qayıt plan şöbəsi- 
nin müdiri (1967- 

68), Sumqayıt Şə- 

hər Partiya Komi- 
təsi sənaye şöbə- 
sinin təlimatçısı 
(1968-73), şöbə 

müdiri (1973-75), təşkilat şöbəsinin müdiri 
(1975-78) olmuşdur. 1978 ildə Ağsu Ra- 
yon İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsinə 
seçilmişdir. 1980- 82 illərdə Moskvada 
Təhlükəsizlik Akademiyasında təhsil al- 
mişdir. Azərbaycan Təhlükəsizlik Nazir- 
liyində çalışmış (1982-83), sonra isə Bey- 

ləqan Rayon Partiya Komitəsinin birinci 
katibi (1983-86), AKP MK-nın inzibati or- 
qanlar şöbəsinin müdiri (1986-88), Ağdaş 
Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi 
(1988-89), Quba Rayon Partiya Komi- 
təsinin birinci katibi (1989-90) olmuşdur. 
1990 ilin may ayında Azərb. Resp.-nın 
daxili işlər naziri vəzifəsini tutan Ə. tez bir 
Zamanda xüsusi təyinatlı milis dəstəsi ya- 
ratmış, Xocalı hava limanında ermənilərin 
gediş-gəlişinə nəzarəti gücləndirmək üçün 
DİN qüvvələrini səfərbər etmişdir. 1991 
ilin noyabrında Ə. dövlət müşaviri təyin 
olunmuşdur. Çaykənd, Qarabulaq, Todan, 
Erkəc, Siniqkilsə və s, kəndlərin ermə- 
nilərdən təmizlənməsi əməliyyatlarında 
şəxsən iştirak etmişdir. Noyabrın 20-də 
Xocavənd r-nu yaxınlığında digər dövlət 
xadimləri ilə birgə içində olduğu Mi-8 
helikopterinin erməni hərbi birləşmələri 

tərəfindən vurulması nəticəsində şəhid 
olmuşdur. Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn 
edilmişdir. Bir neçə təhsil müəssisəsi, gə- 
mi, küçə, xiyaban və s, onun adını daşıyır. 
ƏSƏDOV Məmmədhüseyn Xudadat oğlu 
(1899, Həştərxan – 1989, Bakı) - Böyük 

Vətən müharibəsi iştirakçısı, kəşfiyyatçı. 
19 yaşında Qırmızı ordunun xüsusi təyinat- 
İl hərbi hissəsində xidmətə başlamışdır. 
Müharibə zamanı bir neçə dili sərbəst bildi. 
yi və geniş kəşfiyyat imkanları olduğu üçün 
Ə. Baş kəşfiyyat idarəsi tərəfindən İrana 
işləməyə göndərilmişdir. Əsas fəaliyyəti in- 
gilis və alman kəşfiyyatına qarşı əməliy- 
yatların təşkilindən ibarət idi. Ə.-un əvəzsiz 
xidmətlərindən biri də “Tehran 43” əməliy- 
yatının iştirakçısı olmasıdır, 1943 ildə anti- 
hitler koalisiya rəhbərlərinin Tehranda 
keçiriləcək konfransına hazırlıq tam məxfi 
şəraitdə aparılırdı. Bu barədə xəbəri 

olanlardan biri də Ə. idi. Konfransın baş- 
lamasına 6 gün qalmış, 1943 il noyabrın 
22-də İran tərəfinə məlumat verilmişdi. 
Noyabrın 24-də Baş komandanlığın üzvü, 
Astaraya gələn Baş qərargah rəisi, SSRİ 
marşalı A.Vasilevskini Ə. qarşılamışdı. 
Həmin gecə Astarada Ə.-un evində qalan 
marşal Vasilevski onunla bir yerdə İrana 
getmişdir. Marşalın gəlməsində əsas məq- 
səd liderlərin görüşü zamanı qoşun his- 
sələrini təlimatlandırmaq və bir daha 
Stalinin göstərişi ilə təhlükəsizlik məsə- 
lələrini yoxlamaq idi. Noyabrın 26-da Sta- 
linin təyyarəsi Kale-Morge hərbi acro- 
dromuna (Tehran) enmişdir. Noyabrın 28-- 

də konfrans başlamışdı. Həmin vaxt Al- 
maniya kəşfiyyatının dövlət başçılarına 
qarşı hazırladığı sui-qəsd və terror aktı haq- 
qında Ə.-a məlumat verilmişdir. Onun bu 
məlumatı rəhbərliyə vaxtında ötürməsi nə- 

ticəsində planlaşdırılmış sui-qəsdin qarşısı 
alınmışdır. Bu sui-qəsdlə bağlı məlumat 
geniş ictimaiyyətə ilk dəfə 1943 il dekabrın 
27-də keçirilən mətbuat konfransı zamanı 
ABŞ prezidenti F.Ruzvelt tərəfindən veril- 
mişdir. Ə. Lenin ordeni və “Qırmızı ulduz” 
ordeni ilə təltif edilmişdir. 
ƏSƏDOV Mirsəlim Mirələm oğlu (4.11. 
1:1952, Neftçala) = Azərb. kimyaçısı, kim- 
уз е.4. (1991), prof: (2010), Azərb. Dövlər 
Un-tini bitirmişdir (1975), AMEA-nın 
Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya İn-tunda (in- 
diki M.F.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri- 
Üzvi Kimya İn-tu) böyük elmi işçi 
(1988-94), aparıcı elmi işçi (1994-2003) 

vəzifələrində işləmiş, 2003 ildən sektor 
müdiridir. Tədqiqatları məqsədyönlü və 
idarəedilən xassələrə malik monokristal, 
amorf, şüşəvari, bərk məhlul halında olan 
qeyri-üzvi materialların alınmasının yeni 
optimal üsullarını həsr olunmuşdur. 560- 
dan çox elmi əsərin müəllifidir. Elmi kadr- 
Tarın hazırlanmasında xidməti var, 

ƏSƏDOV Oqray Sabir oğlu (4. 3.1.1955, 
Em. SSR, Qafan r-nunun Şəhərcik k.) 
Azərb, dövlət xadimi. Azərb. Dövlət Neft 

və Kimya İn-tunu bitirmişdir (1976). Bakı 
Məişət Kondisio- 4 
nerləri z-dunda us- 
ta köməkçisi, usta 

(1976-79), Azərb. 
Baş Quraşdırma və 

Xüsusi İnşaat İşləri 
İdarəsində böyük 
mühəndis (1979- 

81), “Azərsantex- 
quraşdırma” tres- 

tinin böyük texno- 
İoqu, idarə rəisi, birlik rəisi (1981-96), 

Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiy- 

yətinin prezidenti (1996-2005) vəzifələ- 
rində çalışmışdır. Azərb. Resp, Milli Məc- 
lisinin (2, 3, 4, 5-ci çağırış) deputatı se- 
çilmişdir. 2005 ildən Milli Məclisin səd- 
ridir. Azərb, Resp.-nın “Şərəf” ordeni 
(2014) ilə təltif edilmişdir. 
ƏSƏDOV Rəfael Əvəz oğlu (27.10.1952, 
Gəncə – 12.11.1992, Ağstafa) – Azərb.-ın 

Milli Qəhrəmanı 

(ölümündən sonra, 
16.9. 1994), 1973 

ildə Tbilisi Ali Ar- 
tilleriya Məktəbini 
bitirdikdən sonra 
təhsilini Sankt-Pe- 
terburq Hərbi Ar- 
tilleriya Akademi- 
yasında davam et- 
dirmişdir. SSRİ si- 
lahlı qüvvələrinin tərkibində Macarıstan, 
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ƏSƏDOV 

Vyetnam və Əfqanıstanda qulluq etmiş, 
leytenant rütbəsindən polkovnik rütbəsinə- 

dək yüksəlmişdi. 1991 ildə Azərb. 
qayıtmış, artilleriya korpusunun komandiri 
təyin olunmuşdur. Ağdam, Goranboy, 
Tovuz, Gədəbəy bölgələrində aparılan 
hərbi əməliyyatlarda şücaət göstərmişdir. 

Ağstafa bölgəsində növbəti əməliyyata 

hazırlıq zamanı yaxınlıqda partlayan mərmi 
qəlpələrindən həlak olmuşdur. Bakıda 

anında dəfn edilmişdir. 

Səttar Məcid oğlu (15:3.1910, 
Şuşa — 11.2.1974, Bakı) — Azərb. zooloqu- 
parazitoloqu. Biologiya e.d. (1961), prof. 
(1969). Azərb. SSR EA-nın akad. (1968: 
m. üzvü 1962). 
Böyük Vətən mü- 
haribəsi iştirakçısı. 

Pedaqoyi təmayül- 
lü Şuşa 2-ci dərə- 
cəli məktəbdə təh- 

sil aldıqdan sonra 
1929 ildən Kəlbə- 
cər r-nunda müəl- 
lim, maarif şöbə- 
ində inspektor, 

məktəb direktoru işləmişdir. Azərb. Dövlət 
Un-tini bitirmişdir (1939), Azərb, 55. EA 
Zoologiya İn-tunda laboratoriya müdiri 
(1945-47), elmi işlər üzrə direktor müavini 
(1948-50), direktor (1950-60), 1960-74 

illərdə təşkil etdiyi ekoloyi parazitologiya 
laboratoriyasının rəhbəri olmuşdur. Təd- 
iqatları parazitologiyanın mühüm nəzəri 

sələlərinə, sahiblərə və landşaft-ekoloyi 
parazitlərin xüsusiyyətlərinə, 

119) və məhəlli ocaqlarına həsr edil- 
), Azərb. ərazisini ekoloi-helmin- 

tololi r-nlara ayırmış və bu məqsədlə xəritə- 
miş 

lər tərtib etmişdir. Landşaft — ekologiya 
məsələlərini araşdıran ilk helmintoloqdur. 
Ə. 100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən ali 
məktəblər üçün “Onurğalılar zoologiyası” 
dərsliyinin (Y.Əbdürrəhmanovla birlikdə) 

Azərb. dilinə tərcüməçisi, orta məktəblər 
içün Azərb, dilində bir sıra zoologiya dərs- 
liklərinin, lüğətlərin, soraq kitabçalarının 
və bir monoqrafiyanın müəllifi olmuşdur. 
Azərbaycan faunası” seriyası onun tə- 

şəbbüsü ilə yaradılmışdır. Kadrların hazır- 
lanmasında xidməti var, "Şərəf nişanı” or- 
deni və medallarla təltif edilmişdir. 

Əsəri: Гелмнитофауна хвамных xononnux 
ССР-и € әколого-географи icki анализ. Б. 

ƏSƏDOV Şəmsəddin İsrafil oğlu (20.6, 

1949, Ağdam r-nunun Kürdlər Ҝ.-14.3. 

2015, Bakı) — Azərb, genetiki və selek- 

siyaçısı. Biologiya e.d. (1994). Azərb. Döv- 
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lət Pedaqoyi İn-tunu bitirmişdir (1972). 
Bərdə r-nunda Muğanlı kənd orta mək- 
təbində müəllim (1972-75), Azərb. SSR: 
EA Genetika və Seleksiya İn-tunda baş aq- 
rotexnik (1978-80), kiçik elmi işçi (1980- 
83), böyük elmi işçi (1989-2006). aparıcı 
elmi işçi (2006-08), şöbə müdiri (2008-15) 
vəzifələrində çalışmış, eyni zamanda pe- 
daqoyi fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. 
Tədqiqatları ortalifli pambıq sortlarına 

mutagenlərin təsirindən baş verən irsi və 

qeyri-irsi dəyişkənliklərin öyrənilməsinə, 
yaradılmış mutant xətlərin hibridləşmədə 
istifadəsinə və yeni hibridləşmə sxeminin 
tərtibinə, bu metodlarla pambıq bitkisinin 
yeni məhsuldar, xəstəliklərə davamlı forma 
və sortlarının yaradılmasına həsr edil- 
mişdir. Ə. məhsuldar və xəstəliklərə da- 
vamlı onlarla pambıq sortu yetişdirmiş, 
“Qarabağ-11” sortunu rayonlaşdırmışdır. 
80-dən çox elmi əsərin, 5 kitabın, 1 dərs- 
liyin və 2 monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Azərbaycanda pambığın seleksiyası. 

В. 2011, Təxrübəvi mutagenez və hibridləşmə yolu 

ilə oralifli pambıqlanın yeni formalarının yaradılması. 

B., 2012. 

ƏSƏDOV Vaqif Firudin oğlu (d.5:4.1947, 
Naxçıvan) — Azərb. aktyoru, refissor, 
Azərb. Resp. xalq artisti (2006). Azərb. 
Dövlət İncəsənət İn-tunun aktyorluq fakül- 
təsini bitirmişdir : 

(1969, М.Ә.Мәт- 1 

mədovun sinfini). | 

1969-88 illərdə 

Nax, Dövlət Mu- | 
siqili Dram Teat- 

rında işləmiş, Aq- 
şin, Oqtay 

“Oqtay 
"Solğun çiçəklər”, 

Mətin ("Toros canavarı”, Əziz 

Mərvan: (“Şeyx Sənan”, 
H.Cavid), Qənimət ("Məhv olmuş gün- 
dəliklər”, İ.Əfəndiyev) və Ы. rolları ifa et- 

mişdir. 1981 ildən teatrda геј, və baş re). 
olmuş, bir sıra əsərlərə quruluş vermişdir: 
“Sükut divarı” (P.Nesina), “Elektra” (So- 

fokl), “Qarağaclar altında məhəbbət” 
(У.О”МН) və s. 1982 ildə Naxçıvanda 

Cavid poeziya teatrı açmış, burada “Mənim 

tanrım gözəllikdir, sevgidir” (1982, Kə- 
malə), “Azər” (1983, H.Cavid), “Azərbay- 

can — dünyam mənim” (M.Araz), “Yenə o 

bağ olaydı” (1988, M.Müşfiq) və s, ta- 
maşaların rei,-u olmuşdur. Azərb. Akade- 
mik Milli Dram Teatrında N.Xəzrinin 

"Burla Xatun”, A.Həsənoğlunun “Mağa- 
ra", İ.Əfəndiyevin “Məhv olmuş gündə- 
liklər” əsərlərini tamaşaya qoymuşdur. 

Dağ. Resp: Dərbənd Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrında “Məhəbbət yaşayır hələ” 
(H.Orucov), "Arşın mal alan” (Ü.Hacıbəy- 
1) əsərlərinə quruluş vermişdir. 1989 ildən 
Azərb, Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının 

quruluşçu re).-udur (“Açıl, bənövşəm, açıl” 
1990, İ.Coşqun: və s.). “Ас həriflər" tum. 
metrailı film-tamaşasında (1993), “Qaya- 
Tarda qalan səs” (1995), “Fatehlərin divanı” 
(1997) filmlərində çəkilmişdir. “Ömürdən 
uzun gecə” (1996) filminin re).-udur. 0 
eyni zamanda bir sıra irimiqyaslı tədbirlərin 
quruluşçu rei.-u və ssenari müəllifidir. 
“Şərəf nişanı” ordeni (1986) ilə təltif edil- 
mişdir. 
ƏSƏDOV Yusif Qəzənfər oğlu (4.20, 
12.1934, Tovuz r-nunun Almalıtala k.) - 
Azərb, fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1981), 
prof. (1988). Azərb. Dövlət Pedaqoyi İn- 
типи (indiki ADPU) bitirmişdir (1959), 
Azərb, SSR-FA Fizika İn-tunda (1959-60), 
SSRİ EA Element-üzvi Birləşmələr İn- 
tunda (1960-63) işləmişdir. 1964 ildə ye- 
nidən Azərb. SSR EA Fizika İn-tuda 
fəaliyyətə başlamış, 1973 ildən laboratori- 
ya müdiridir. Elmi işləri yarımkeçiricilər- 

də polimorf keçid mexanizminin yüksək 
temp-r rentgen metodu ilə tədqiqinə həsr 
olunmuşdur. 200-dən çox elmi əsərin müəl- 
lifidir. Elmi kadrların hazırlanmasında xid- 
məti var, 
ƏSƏDOV Ziyafəddin Həmid oğlu (d.19.7. 
1950, Bakı) — Azərb. kimyaçısı, kimya e.d. 

(1992), prof. (2003), AMEA-nın m. üzvü 
(2014). Azərb. Neft və Kimya İn-tunu 
bitirmişdir (1972). 
Azərb, ЕА Neft- 

Kimya Prosesləri 
İn-tunda mühəndis 
(1972-73), kiçik el- 
mi işçi (1976-82), 

böyük elmi işçi 
(1982-93), aparıcı 
elmi işçi (1993- 
2002) işləmiş, 2002 
ildən laboratoriya 
müdiridir. Tədqiqatları neftçıxarma sənaye- 
sində tətbiq məqsədilə yeni səthi-aktiv rea- 
gentlərin sintezi və tədqiqinə həsr olunmuş- 
dur, 295-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
ƏSƏDOVA Məleykə Əlifağa qızı (d.23.4. 
1967, Neftçala) – Azərb. aktrisası. Azərb. 

Resp. xalq artisti (2000). Azərb. Döv-lət 
İncəsənət İn-tunu bitirmişdir (1987). 1989- 
93 illərdə Azərb. Gənclər Teatrında işləmiş, 

burada Gül- təkin (“Aydın”, C.Cabbarlı), 
Leyli (“Leyli və Məcnun”, M.Füzulinin 
eyniadlı poeması əsasında dramatik kom- 
pozisiya), Nəzifə (“Dağ tikirik”, V.Sə- 

ƏSƏDULLAYEV 

mədoğlu), Tamara: 
("Dadaşbala əmə- 
liyyatı”, R.Əliza- 
də), Sədəf  (“Sul-- 
tanqulu körpüsü", 
İ.Məlikzadə) rol- 
larında çıxış etmiş- 
dir. Ə. 1993 ildən 
Azərb. Dövlət 
Akademik Milli 
Dram Teatrının aktrisasıdır. Rolları: Kor- 
deliya, Kleopatra (“Kral Lir”, “Antoni və 
Kleopatra”, U.Şekspir), Şirin (“Fərhad və 
şirin”, S.Vurğun), İlkcan (“Pompeyin 
Qafqaza yürüşü”, N.Həsənzadə), Selcan, 

Çılğın, Arzu ("Özümüzü kəsən qılınc”, 
"Dar ağacı”, “İkinci вәз”, B.Vahabzadə), 
Gültəkin (“Aydın”, C.Cabbarlı), Zərifə 
(“Nişanlı qız”, S.Rəhman), Dilarə (“Əcəb 
işə düşdük”, Ş.Qurbanov), Nübar (“Мә- 
həbbət yaşadır", N.Hacızadə), Fidan (“Ağ- 
qoyunlular və Qaraqoyunlular”, Ə.Əmir- 
1), Mariya Tüdor ("Qadın məhəbbəti”, 
V.Hüqo), Aqafya Tixonovna (“Evlənmə", 
N.Qoqol), Nurcahan ("Mənim günahım", 
İ.Əfəndiyev) vəb.Ə. televiziya filmlərində 
də çəkilmişdir (“Gənc qadının kişisi” 
(1988), “Yad qızı” (1990), “Kimdir haqlı?” 
(1992), “Dodaqdan qəlbə” (1995), “Apardı 
sellər Saranı” (1995), “Taleyin qisməti 
beləymiş” (1996), “Qırmızı qar” (1998), 
“Güllələnmiş heykəllər” (2002), və s.) 
ƏSƏDOVA Solmaz Nəriman qızı (41.1. 
1950, Çin Resp., Dalyan ş.) — Azərb. fiziki, 

fizika-riyaziyyat e.d. (1990). Azərb. Dövlət 
Un-tini (indiki BDU) bitirmişdir (1972). 
1972 ildən Azərb, SSR EA Fizika İn-tunda 
fəaliyyətə başlamış, 1986 ildən baş elmi 
işçidir. Tədqiqatları bərk cisimlər fizikası 
və yarımkeçirici maddələrin elektronikası 
sahəsinə aiddir. İlk dəfə praktik əhəmiy- 
yətli xassələrə malik interkalyasiya olun- 
müş laylı və zəncirvarı funksional mate- 
riallar almış, onların fiziki və kristallofizi- 
ki qanunauyğunluqlarını müssir üsullarla 
tədqiq etmişdir. 600-dən çox elmi əsərin 

müəllifidir. 
ƏSƏDULLAHİ Rəhman (d.20.3.1951, 
Tehran) - Azərb. bəstəkarı, qarmon- 

çalan. Qarmonda çalmağı anasından öy- 
rənmiş, ilk musiqi təhsilini Tehranda 

məşhur qarmonçalan Əli Əkbər əfəndi- 
dən almış, 1970-ci illərdə İranda konsert- 
lər: vermişdir. 1986 ildə Almaniyaya 
mühacirət etmişdir. 1995 ildə İsveçrədə 
keçirilən akkordeon və qarmon ifaçıla- 
rının müsabiqəsində birincilik qazanmış- 
dir. 1999 ildən ABŞ-da yaşayır. Virtuoz 
sənətkar olan Ə. çoxsaylı musiqi əsərlə- 
rinin müəllifidir. Onun “Şur” və “Segah” 

muğamları əsasında improvizasiyaları, 
çoxsaylı kompozisiyaları “Yaşam”, “Hic- 
ran” və s) xüsusilə populyardır. Ə.-nin 
ifaçılıq tərzi üçün Şərq ritmləri ilə Avropa 
musiqisinin sintezi səciyyəvidir. Ə. də- 
fələrlə Bakıya gəlmiş, konsertlərlə çıxış 
etmişdir. 
ƏSƏDULLAYEV Mirzə Şəmsi oğlu 
(1875, Bakı — 1936, Paris) — sahibkar, icti- 
mai xadim. Azərb. neft sənayeçisi Ş.Əsə- 
dullayevin oğlu. Gimnaziya təhsili aldıqdan 
Sonra atasının neft şirkətində əmək fsaliy- 

yətinə başlamışdır. Məşhur sahibkar M.Na- 
ğiyevin qızı Ümmülbanu ilə evlənmişdir. 
Şirkətin işi ilə bağlı müəyyən vaxtlarda Ru- 
siyanın Peterburq və Moskva ş.-lərində ya- 
şamağı, rus təhsili görməyi səbəbindən 
Azərb. dilini mükəmməl bilməyən Ə, 1912 
ildə Moskva Konservatoriyası nəzdində xü- 
susi musiqi kurslarının dinləyicisi olan 

Ü.Hacıbəylidən ana dili dərsi almışdır. 
“Bakı müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti”nin 
sədri olmuş, mədəni-maarif tədbirlərinə 
maddi dəstək vermişdir. 1915 il martın 11- 

də “Qardaş köməyi" adlı qəzet buraxmağa 
başlamışdır (cəmi 1 sayı çıxmışdır). Ə. Ru- 
siyada Fevral inqilabından sonra 1917 ilin 

mürtinda Müsəlman Milli Şurası Müvəq- 
qəti İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilmişdir. 
1918 ildən Bakı neft sənayeçiləri qurultayı 
şurasının sədri olmuşdur. Ə. Azərbaycan 
Milli Şurasının “Azərbaycan Məclisi-Mə- 
busanının təsisi haqqında qanun”una 
(1918, 19 noyabr) əsasən neft sənayeçiləri 

qurultayı şurasından AXC parlamentinə 
seçilmişdir. "Müsavat” və bitərəflər frak- 

siyasına daxil idi. 3-cü hökumət kabinə- 
sində ticarət və sənaye naziri vəzifəsini 
icra etmiş (1918, dekabr — 1919, mart), 
Агәгб.-1п xarici ölkələrlə ticarət əlaqə- 
lərinin yaradılmasına və yerli sənayenin 
inkişaf” etdirilməsinə səy göstərmişdir. 
1920 ilin mayında həbs olunmuş, qısa 
müddətdən sonra azad edilmiş, höku- 

mətdən rəsmi icazə alaraq xaricə getmiş, 
ömrünün sonuna kimi Parisdə yaşamışdır. 
Məzarı şəhərin müsəlman qəbiristanlı- 

ğindadır. Qizi Ümmülbanu Avropada ta- 
nınmış yazıçı (Banin) idi. 
ƏSƏDULLAYEV Seyfulla Qüdrət oğlu 
(19.6.1924, Astara r-nunun Ərçivan k. — 

4.8.2011, Bakı) – Azərb. ədəbiyyatşünası, 
Filologiya e.d. (1970), prof: (1971). Azərb. 
Resp.-nın əməkdar elm xadimi (1991). Bö- 

yük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş- 
dur (1942-45), Azərb. Pedaqoli Rus dili və 
Ədəbiyyatı İn-tunu (1949) və Azərb. Döv- 
lət Pedaqoii İn-tunu (1951) bitirmişdir. 
Azərb. Pedaqoli Rus dili və Ədəbiyyatı İn- 
tunda müəllim, baş müəllim işləmişdir 

(1951-57). 1957--59 illərdə M.V.Lomono- 
sov ad, Moskva Dövlət Ün-tində təcrübə 
keçmişdir. 1960-66 illərdə Azərb. Pedaqoyi 
Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tunda dosent, 
dekan müavini, dekan vəzifələrində çalış- 
mişdir, 1967-2011 illərdə BDU-da гиз ədə- 
biyyatı tarixi və müasir rus ədabiyyatı 
kafedralarının müdiri olmuşdur. Əsas təd- 
qiqatları rus ədəbiyyatının elmi-nəzəri və 
ədəbi-tənqidi problemlərinə aiddir, 16 kita- 
bın, 400-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 
ƏSƏDULLAYEV Şəmsi (1840, Bakı ya- 

xınlığındakı Əmircan k. – 21.4.1913, Bakı) 
– Azərb. milyonçusu, neft sənayeçisi, iri sa- 
hibkar, ictimai xadim. Kasıb ailədə doğul- 
muşdur. 1860 ildə -— ——,L 
Kokorevin Sura- pa 
xanıdakı kerosin 
emalı z-dunda işlər 
müdiri vəzifəsinə 

yüksəlmişdi. Bir 
müddət sonra neft 
və duz podratçılığı 
ilə məşğul olmuş- 
dur, 1874 ildə cüzi 

kapitalla neft çı- 
xaran və emal edən kiçik müəssisə (kon - 

tor) açmış, sonralar onu “Şəmsi Əsədul- 
layev və KÖ” şirkətinə çevirmişdi (1893). 
Ə.-in Bakıda bir neçə neftayırma z-du, 
mexaniki emalatxanası, Suraxanı, Sabunçu, 
Ramanada 37 neft buruğu, Xəzər dənizində 

neft və neft məhsulları daşıyan gəmiləri 
vardı. Neftin daşınmasında ilk dəfə buxar 
gəmisindən istifadə etmişdir (1891). 
riyyəçilik fəaliyyəti də 
maarif” cəmiyyətinin fəal üzvü olmuşdur. 
Öz vəsaiti hesabına onlarla azərb. tələbəni 

Almıniya, Fransa, Varşava, Kazan, Kiyev, 
Moskva, Odessa, Peterburq, Xarkov un- 

tlərində təhsil almağa göndərmişdir. Bakı 
realni məktəbinin (indiki ADİU-nun binası) 
tikintisinə sərf olunan vəsaitin əsas hissə- 
sini ödəmişdir, 1903 ildə Mosi 

müş, Peterburqda və Moskvada bir neçə 
yerdə mülk tikdirmiş, xeyriyyə işləri ilə 
məşğul olmuş, yoxsul uşaqlar üçün məktəb 

açdırmışdı. Moskvada Kiçik Tatar döngə- 
sində tikdirdiyi evi o zaman təzə yaradılmış 
Tatar Mədəniyyət Cəmiyyətinə bağışla- 
mışdır. Bu binada tatar məktəbi, kitabxa- 
nası, konsert salonu və yetimlər üçün uşaq 

evi fəaliyyət göstərmişdir. Ümumrusiya 
müsəlmanlarının Nifni-Novqorodda keçi- 
rilən 1-ci qurultayında (1905, avqust) işti- 
rak etmişdir. Ə. 1913 ildə Romanovlar 
xanədanının 300 illiyi ilə əlaqədar Tiflis 
Müəllimlər İn-tunda öz adına iki təqaüd 

ә 
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ayırmışdı. Ümumrusiya müsəlmanlarının 
qurultayı (1917, may) Ə.-in Moskvadakı 

müsəlmanlara bağışladığı binada keçiril- 
mişdi. Azərb--da sovet hakimiyyəti qurul- 
duqdan sonira Ə.-in şirkətinin mülkiyyəti 
milliləşdirilmişdir. 
ƏSƏDULLAYEV Tofiq Əbdülbağı oğlu 
(21.6.1938, Bakı — 15.12.1994, Bakı) — 
Azərb. tibb alimi, virusoloq. Tibb e.d. 
(1986), prof: (1991). Azərb. Dövlət Tibb 
İn-tunu bitirmişdir (1963). 1964 ildən öm- 
rünün sonuna kimi Azərb. SSR Səhiyyə 
Nazirliyinin Virusologiya, Mikrobiolo) 
və Gigiyena Elmi Tədqiqat İn-tunda işlə- 

mişdir (1987-88 illərdə direktor). Tədqi- 
qatları, əsasən, virusların strukturunun mö- 
tekulyar-biol, istiqamətdə öyrənilməsinə 
həsr edilmişdir. 100-dən çox elmi əsərin və 

6 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. 
ƏSƏDULLAYEV Tofiq Seyfi oğlu (d.19. 

2, Biki) – Azərb. idmançısı, Əmək- 
dar bədən tərbiyəsi və idman xadimidir 

(2008), Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi İn- 
типи bitimişdir (1964). 1991 ildən Bakı ş 
Təhsil İdarəsi 7Ne-li ixtisaslaşdırılmış olim- 
piya ehtiyatları uşaq-gənçlər tennis idman 
məktəbinin direktorudur. 
ƏSƏNCAN - İranın Şərqi Azərbaycan os- 

ida kənd. Təbriz şəhristanının Üskü 
əsinin Ətraf kəndistanında, Üskü qəs.- 

ndən 5 Хин e.-q.-də yerləşir. 
ƏSƏS (ər, =: —axtürib tapmaq, qaran- 
һаа axtarmaq) — orta əsrlərdə Yaxın Şər- 

n bir sıra ölkəsində, habelə Azərb.-da 
bazarları mühafizə edən keşikçi dəstəsi. Ə. 

ecələr bazarı qorumaq və 
mühafizə etmək idi. Ə. dəstəsinin saxlanma- 

üçün bazarlardan xüsusi vergi toplanılırdı. 

ƏSFƏNGƏRAN - İranın Şərqi Azərbay- 
an ostanında kənd. Təbriz şəhristanının 

Bostanabad bölgəsinin Меһгалгиб kəndis 

Əsgəran qalası. 18 ә 

tanında, Bostanabad qəs.-ndən 15 km q.-də: 

yerləşir. 
ӘЗСӘК – 1) hərbi xidmətçilərin sıravi he- 
yəti. 2) Geniş mənada döyüşçü, hərbçi, ve- 
teran (qoca, təcrübəli əsgər). 3) Məcazi 
mənada həyatını hər hansı bir məqsədə, işə: 
həsr etmiş adam, 

ƏSGƏRABAD - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Xoy şəhristanının Ətraf: 

bölgəsinin Avaxlı: kəndistanında, bölgə 
mərkəzindən 20 km şm--q.-də yerləşir, 
ƏSGƏRABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Sərab şəhristanının Mərkə- 

zi bölgəsinin Molla Yaqub kəndistanında, 
Sərab ş.-ndən 14 Јол ş--də yerləşir. 
ƏSGƏRABAD - Azərb, Resp. Biləsuvar 

r-nunda kənd. Əsgərabad ə.d.-nin mərkəzi, 
R-n mərkəzindən 5 Хән c.-da, Cənubi Muğan 

(Əzizbəyov) kanalının sahilindədir. Əh. 
4500 (2015): əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Tam orta məktəb, uşaq bağçası, 

mədəniyyət evi, tibb məntəqəsi var, 
ƏSGƏRAN - Azərb. Resp. Xocalı r-nunda 

.R-n 
mərkəzindən 5 km şm. Xan- 

kəndi diy.-nun kənarında, Qarqar çayının 
sol sahilində, Qarabağ silsiləsinin şm.-ş. ətə- 
yindədir. Əh. 1965 (1989). İşğaldan (1992, 

fevral) sonra əhalisi haqqında məlumat yox- 
dür, Şərab-spirt və pivəz-dları, orta məktəb, 
kitabxana, kinoteatr, uşaq bağçası, dispan- 

ser, tibb və baytar məntəqəsi, rabitə şöbəsi, 
I8əsrə aid qala (bax Əsgəranı qalası) var idi 
ƏSGƏRAN DÖYÜŞÜ (1920) – Azərb. 
ordu hissələrinin mart-aprel aylarında 
erməni qoşunlarına qarşı apardığı hərbi 
əməliyyatın tərkib hissəsi, Hər iki tərəf 
üçün strateği əhəmiyyət daşıyan Əsgəran 

Qarabağda hərbi təşəbbüsün əldə saxlan- 
ması üçün başlıca amil idi. Martın 21-də 
erməni daşnakları Qarabağın bir sıra mən- 

sr. Xocalı rayonu 
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təqələri ilə bərabər, Əsgəranda AXC or- 
dusunun post qüvvələrini məhv etmiş, 
Əsgəran keçidi bağlanmış, Xankəndi və 
Şuşada yerləşən hərbi qarnizon çətin və- 
ziyyətə düşmüşdü. Martın 26-dan gen.-m. 
H.Səlimoy kəşfiyyat apardıqdan sonra Ә.д... 
nü başladı (29 mart). Döyüşdə 5-ci Bakı 
piyada alayının bölmələri, parlament mü- 
hafizə dəstəsi və partizanlar iştirak edirdi. 

Süvari qüvvələrinə isə Azərb. 1-ci süvari 
alayının bölmələri cəlb olunmuşdu. Bir 
neçə yüksəkliyi və kəndi ələ keçirən 
qüvvələrimizə həmin mövqelərdə möh- 
kəmlənmək əmri verilsə də, onlar hücuma 
keçdilər. Lakin Əsgərandan kömək alan 
daşnaklar Azərb. qoşunlarını geri çəkil- 
məyə məcbur etdilər. Döyüşün aparılma- 

sında partizanlara deyil, nizami hərbi 
hissələrə üstünlük verilməsi məqsədilə Za- 

qatala piyada alayının, 7-ci Şirvan alayının, 
1-ci Azərb. süvari alayının, bir dağ topçu 
batareyasının Ağdama gətirilməsi qərara 
alındı. Aprelin 3-də hücuma keçən Azərb, 
qoşunları Əsgəranı və Xocalını, Ağdam- 
Əsgəran yolunun üstündəki məntəqələri 
(Kətik, Aranzəmin, Naxçıvanik) daşnaklar. 
dan təmizlədilər. Ə.d.-nün uğurla başa çat- 
ması Azərb. ordu hissələrinin tezliklə Şu- 
şaya daxil olmasına zəmin yaratdı. 
ƏSGƏRAN QALASI – Azərb. Resp. Xo- 
саһ r-nunun Əsgəran qəs.-ndə 18 əsrə aid 
qala, Qarqar çayının sağ və sol sahillərində 
yerləşir. Qarabağ xanı Pənahəli xan tikdir. 

mişdir, Çay daşından inşa edilmişdir. İki is- 
tehkamdan ibarətdir. Sağ sahildəki sədd 

ikiqat daşdan hörülmüşdür, sol sahildəki 
qala dördkünc bürclüdür. Divarlarının qa- 
Inlığı 2-3 m-dir. Rusiya-İran müharibəsi 
zamanı (1804-13) Rusiya qoşunlarının dü- 
şərgəsi Ə.q. yaxınlığında idi, Rusiya ilə 
İran arasındakı sülh danışıqları (1810) Ə.q.- 
nda aparılmışdır. 

04: Пахомов EA. Aexepan (разалины. 
древнед крспости). His. Азкомстариса, 1926, Хр 2: 
Ибрагимбевли ХМ,Россики Азербадаан a 
первов трети XIX века. М. 1969, 
“ƏSGƏRANI” – Azərb. xalq rəqs melodi- 
yası, Rəqsin adı Əsgərön qalasının adı ilə 
bağlıdır. "Ə.” toyda, bayram şənliklərində 

јоза və ya dəstə ilə ifa olunur. Musiqi 
sü 6/8 (3/4), tempi cəld, məqam əsası 

Rastdır. 
ƏSGƏRBƏYLİ - Azərb. Resp. Sabirabad 
r-nunun Qasımbəyli ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 6 km şm.-q.-də, Kür çayının 
sahilindədir. Əh. 1278 (2015), əkinçilik və 

heyvandarlıqla məşğuldur. Tibb məntəqəsi, 
kitabxana, poçt var. 

ƏSGƏRXANLI – Azərb. Resp. Cəbrayıl: 
r-nunun Sirik ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin- 
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dən 16 Хт şm--q.-də, Qarabağ silsiləsinin 
ətəyindədir. Əh. 52 (2015): işğaldan (1993, 
avqust) əvvəl heyvandarlıq və taxılçılıqla 
məşğul olmuşdur. 
ƏSGƏRİ - Azərb.-ın qədim süfrə üzümü: 
Şərq sortları qrupuna aiddir. Tənəyi orta- 

güclü boy atır. Yarpaqları dəyirmi, beşbö- 
tümlüdür. Səthi parlaq, yaşıl və hamardır. 
Çiçəyi ikicinsiyyətli, salxımı konusşəkilli. 

dir. Nazikqabıqlı giləsi yaşıl-sarımtıldır. 
Vegetasiya dövrü Nax. MR-də 150 gündür, 
Şirəsində 22-2399 şəkər, 2,9-3,7 q// turşu 
var. Sentyabrın əvvəlində yetişir. Hər ha- 

dan 80 s məhsul yığılır. Nax. MR (qurut- 
maq üçün), Abşeron və Kür-Araz ovalı- 
gında əkilir. Ə.-dən yüksəkkeyfiyyətli kiş- 
miş hazırlanır. 
ƏSGƏRLİ Əlizadə Bayram oğlu (d.8.5. 
1958, Sabirabad r-nunun Cavad КҜ.) – 
Azərb. ədəbiyyatşünası, filologiya üzrə e.d. 
(2011). Azərb. Dövlət Pedaqoii İn-tunu bi- 
tirmişdir (1980), “Demokrat” və “Yurd” 
qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru 
(1991-95), Bakı Qızlar Un-tində müəllim 
(1998), kafedra müdiri (1999-2007), pro- 

rektor (2007-14) vəzifələrində çalışmışdır. 
AMEA-nın Milli Münasibətlər İn-tunda 
böyük elmi işçi (1998-2000), elmi katib 

(2000-02), Fəlsəfə, Siyasi Hüquq Tədqi- 
qatları İn-tunda aparıcı elmi işçi (2002) ol- 
müşdür. 2002-17 illərdə AMEA Nizami 

ad. Ədəbiyyat İn-tunda aparıcı elmi işçi, 
baş elmi işçi işləmiş, 2017 ildən direktor 
müavinidir. Əsas tədqiqatları Azərb, ədə- 
biyyatının elmi-nəzəri və milli-ideoloyi 
problemlərinə aiddir. “Kökün və sözün 
yaddaşı” (2002), “Osman Sarıvəllinin рое- 
tikası” (2005), “Milli ideal mücahidi” 
(2005), "Sözün divanı və vətəndaş yanğısı” 
(2007), “Xəlil Rza Ulutürkün poetikası” 
(2012), “Sənət və şəxsiyyət” (2013), “XX 

əsr Azərbaycan şeirinin poetikası” (2014), 
“Xəlil Rza Ulutürk” (2015) kitablarının 

müəllifidir. 
ƏSGƏRLİ Zaman Şükür oğlu (d.17.1. 

1953, Salyan r-nunun Kərimbəyli k.) - 
Azərb, ədəbiyyatşünası, tənqidçi, publisist. 
Filologiya e.d. (1992), prof: (2015). Azərb. 
Dövlət Pedaqoyi İn-tunu bitirmişdir (1974). 
1979-2002 illərdə AMEA Nizami ад. 
Ədəbiyyat İn-tunda müxtəlif vəzifələrdə 
çalışmış, 2008 ildən həmin in-tun “Yeni 
dövr Azərb. ədəbiyyatı” şöbəsinin müdiri- 
dir. Elmi tədqiqatları, əsasən, yeni dövr 
Azərb, ədəbiyyatının nəzəri məsələlərinə 
və poetik problemlərinə həsr olunmuşdur. 
6 cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 
əsas müəlliflərindən və elmi redaktorların- 
dan biridir. Monoqrafiya və publisistik mə- 
qaləri var, 

Əsərləri: N.Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin": 

faciəsi, B., 1985: Əziz Mirəhmədov, В. 2000, Mirzə. 

Şəfi Vazeh. В, 2001: Bakıxanoy-Qödsi. В. 2015, 
ƏSGƏROV Akif İzətulla oğlu (d. 1,5. 
1940, Naxçıvan) — Azərb, heykəltəraşı. 
Azərb, Resp, xalq rəssamı (2018). Azərb. 
Resp. əməkdar incəsənət xadimi (2002). 
Ə.Əzimzadə ad. 
Bakı Rəssamlıq 
Məktəbini (1963) 
və İ.Y.Repin ад. 
Leninqrad Boya- 
karlıq, Heykəltə- 
raşlıq və Memar- 
liq İn-tunu (1968) 
bitirmişdir. 1968 Şi 
14. 551 кә: İB || 
samlıq Akademi- 
yasının yaradıcılıq emalatxanasının Bakı 
filialında çalışmışdır, Almaniyanın Noy- 
brandenburq ş.-ndə 2 heykəltəraşlıq 
kompozisiyası, 4 heykəltəraşlıq portreti, 

həmçinin naturadan rəsmlər işləmişdir 

(1971). Əsas əsərləri: Yusif Məmməd- 

əliyev (Bakı, 1998), Nizami Gəncəvi 

(Moldova, 2000), Mehdi Hüseynzadə 
iya, Şempas k., 2005), Xocalı 

soyqırımı (Berlin, 2011: S.Məmmədov, 
Ə.İbadullayev və İ.Əhrari ilə birlikdə) və 
Bülbülün (Bakı, 2012) abidələri. Əsərləri 
Fransa, Almaniya, ABŞ, İran, Türkiyə 
və Rusiyanın muzeylərində saxlanılır. 
1997 ildə Bakıda fərdi sərgisi keçiril- 

mişdir. 

ƏSGƏROV Aydin Musa oğlu (d.12 

5.1948, Cəbrayıl r-nunun Horovlu Ҝ.) - 

Əsgərov A. Bülbülün abidəsi, 

Azərb: botaniki. Biologiya e.d. (1985). 
1969 ildə Azərb. Dövlət Pedaqofi İn-tunu 
bitirmişdir. Azərb. EA-nın Botanika İn-tun- 
da kiçik elmi işçi (1973-75), baş elmi işçi 
(1975-85), şöbə müdiri (1985-94), aparıcı 
elmi işçi (1994-97) olmuşdur. 1997-2007 
illərdə ETM Təfəkkür Un-tində kafedra 
müdiri işləmiş, 2007 ildən AMEA-nın Ge- 

netik Ehtiyatlar İn-tunda şöbə müdiridir. 
Tədqiqatları Qafqaz florasının ali sporlu 
bitkilərinə, Azərb. florasının bir sıra ali 
bitki qruplarının sistematikası, florogenezi 
və genetik fondunun mühafizəsi məsələlə-- 
rinə aiddir. Ə. Azərb. bitkilərinin yabanı 
əcdadlarını araşdırmaqla, onların orifinal 
təsnifatını vermişdir: Qafqazın ali sporlu 
bitkilərinin tədqiqi ilə məşğul olmuş, onla- 
rın növdaxili sistematikasını işləyib-hazır- 

lamiş, elm üçün 10 yeni növ, Qafqaz üçün 
2 yeni cins və 20 yeni növ, Azərb. florası 
üçün 2 yeni cins, 12 yeni növ aşkar etmiş- 
dir. Ə. Погорепе2 nəzəriyyəsinə yenilik 
gətirmiş, Qafqazın pteridoflorasının gene- 
zisi və formalaşması yallarını müəyyənləş- 
dirmişdir. 166 elmi əsərin, o cümlədən 1 

monoqrafiyanın müəllifidir. Kadrların ha- 
zırlanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Папоротинки Канҝаза. b., 2001 

Azərbaycanın ali bitkiləri. 3 cilddə. B., 2001-2006. 

ƏSGƏROV Bəhram Mehralı oğlu (5.10. 
1933, Tovuz r-nunun Əhm: dik 

11:2.2014, Bakı) — Azərb. fiziki, fizika-ri- 

yaziyyat e.d. (1971), prof. (1972), AMEA- 
nın akad, (2007, 

m. üzv 2001). 
Azərb. SSR Dövlət 

mükafatı laureatı 

(1974). Əməkdar 

elm xadimi (2001). 

Azərb. Dövlət Un- 

tini (indiki BDU) 
bitirmişdir (1957). 
Azərb, SSR EA Fi- 

zika İn-tunda baş 
elmi işçi (1960-66), BDU-da dosent 
(1966-71) vəzifələrində çalışmış, bərk 

cisimlər fizikası kafedrasını yaratmış və 
onun müdiri olmuşdur (1971-2014). BDU- 

nün elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsində 
işləmişdir (1994-2004). Tədqiqatları bərk 
cisim fizikası sahəsinə aiddir. Bərk ci- 

simlərdə termomunnit hadisələrinin kvant 
nəzəriyyəsini verən alimlərdən biridir. 
Kvantlayıcı maqnit sahəsində dissipativ 
termomaqnit cərəyanın hesablanması me- 
todunu təklif etmişdir (elmi ədəbiyyatda 
“Anselm-Əsgərov metodu” adı ilə məlum- 

dur). Mürəkkəb energetik zonalı yarım- 
keçiricilərdə qalvanomaqnit və termo- 
maqnit effektlərinin kvant nəzəriyyəsini 
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tabların, 10 ixtiranın (müəlliflik şəhadət- i "Bərk cisimlərdə köçürmə ha- ( 
ayna aməsinin) müəllifidir. Kadrların hazır- disələrinin kvant nəzəriyyəsi"nə görə İn- 
3 Kembric ş.-ı ləşən Bey- lanmasında xidməti var. 
giltərənin Kembric ş.-ndə yeri : А 

nəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi tərəfindən: “ХХ Əsəri: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının gigiyena- 

əsrin məşhur alimi” sırasına daxil edilmiş, вә. В.. 1967-1992. 

ƏSGƏROV Əli Rəhim oğlu (d.25:11. 
1961, Bakı) — Azərb. opera müğənnisi 
(bas). Azərb. Resp, xalq artisti (2012). 
Azərb, Dövlət Konservatoriyasını bitir- 

“Elmdə görkəmli nailiyyətlərinə görə” dip- 
tomu və medalı ilə təltif olunmuş və adı 
“Ümumdünya ensiklopediyası"nı salın- 
mişdir. Yüksəkixtisaslı kadrların hazırlan- 
masında xidməti var. 130-dan çox elmi mişdir (1990, L.M. 

əsərin, o cümlədən | monoqrafiyanın müəl- Zairbəyovanın sin- 
lifidir. Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” ordeni fini). 1989 ildən 

(2004) ilə təltif olunmuşdur. Azərb, Dövlət Ope- 

Əsəri:“Elecinon Transport Phenomena in Semi. ra və Balet: Teat- 
сопдисов", “MVorld Seientife”, Singəpore, London, inin: solistidir. 

1094, p394 
ƏSGƏROV Elman Nadir oğlu (d.13:9. 
1975, Bakı) — Azərb. idmançısı. Sərbasi 
güləş üzrə Avropa çempionatının gümüş 
(2002, Bakı: 2005, Vama) mükafatçısı, 
Dinya kubokunun qalibidir (2004, Bakı). 
ƏSGƏROV Ədalət Əsgər oğlu (4.9.7. 

1946, Bakı) – Azərb. idmançısı. Уипап- 
Roma şi üzrə SSRİ idman ustası 

(1965), əməkdar bədən tərbiyəsi və idman 
xadimidir (2006). 

ƏSGƏROV Ələddin Abdulla oğlu (1926, 
9.4.2013, Gəncə) – Azərb. baytar 

iq e.d. (1967), prof. (1967). 

Gəncə 
həkimi. Bayt 

Əməkdar elm xadimi (1991). Azərb. Kənd 
Təsərrüfatı İn-tunun baytarlıq təbabəti fa- 
kültəsini bitirmişdir (1947). Samux r-nunda 

baş baytar həkimi işləmişdir. Ə. Azərb. 
Kənd Təsərrüfatı İn-tunda dosent (1957 
65) və 1965 ildən kafedra müdiri vəzifələ- 
rində çalışmışdır. Tədqiqatları çoxşaxəlidir. 
Ə, mikrobiologiya və kit. heyvanlarının sa- 
Папуа və gigiyenasını, quşçuluğa ziyan 

verən vaba xəstəliyini öyrənmiş, ona qarşı 
vaksin ixtira etmişdir, o, insan ekologiyası, 
dərman bitkilərinin mühafizəsi, su mənbə- 
ləri və içməli suların öyrənilməsi, neft tul- 
lintılarının dezinfeksiya təsirliliyi, təkamül 
təliminə yeni baxış, həyatın mənşəyi məsə: 
lələrinə dair tədqiqatlar aparmışdır. О, 
mikrobların təsnifatındakı hərəkətli və hə- 
rəkətsiz bölünmənin əleyhinə çıxaraq, hə- 
rəkətin təkcə hərəkət orqanlarının möv- 
cudluğu ilə əlaqədar olmadığını göstər- 
mişdir: mikroblarda qılaf yığılıb açıldı- 
ğından bütün mikrobların hərəkətli ol- 

unu, mikrobların antibiotiklərə uyğun- 
aşdığını və buna əsasən də mikrobun an- 
tbiotik məhlulunda yetişə bildiyini isbat 
etmişdir Kənd təsərrüfatı heyvanlarının 
rigiyenası" dərsliyinin müəllifidir. 400-dən 
artıq müxtəlifistiqamətli elmi, ictimai-si- 

yasi məqalənin və 500-dən çox elmi əsərin, 
ocümlədən 16 dənlliyin, 21 dars vəsaitinin, 
1 monoqrafiyanın, bədii, elmi-kütləvi ki- 
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Əsas partiyaları: 
qoca ərəb (“Şah 
İsmayıl”, М.Ма- 
qomayev), vəzir 
(“Vaqif", R.Mus- 
tafayev), don Bazilio (“Sevilya bərbəri”, 
C.Rossini), Misir çarı, И Filipp (“Aida”, 
"Don Karlos", C.Verdi), Qremin ("Yev- 

geni Onegin”, P.Çaykovski), Zərdüşt (“Se- 

hirli fleyta”, V.A.Motsart), Mefistofel 
("Faust", Ş.Quno) və b. Ə. Bakıda keçirilən 
Ş.Məmmədova ad. Respublika müsabiqə- 
sinin (1986), vokalistlərin Bülbül ad. 1-ci 
Beynəlxalq müsabiqəsinin (1997) lau- 
reatıdır. 1998 ildə Kazanda keçirilən A.Şal- 
yapin ad. 17-ci Beynəlxalq opera festi: 
İnin və bir sıra digər beynəlxalq opera fes- 
tivallarının iştirakçısıdır. 

ƏSGƏROV Əyyub İsmayıl oğlu (23.2, 
1910, Gəncə — 23.3.1996, Bakı) — Azərb. 

hüquqşünası, hüquq e.d. (1970), prof. 
(1972), Əməkdar elm xadimi (1991). Xalq 
Təsərrüfatı İn-tunu (indiki ADİU) bitir- 
mişdir (1939). Azərb. SSR KP Şamxor 
(ndiki Şəmkir) r-nunun birinci katibi və- 
zifəsində çalışmışdır (1941–43), Azərb. 

Dövlət Un-tində (indiki BDU) müəllim 

(1950-55), dosent (1955-72) vəzifələrində 
işləmiş, hüquq fakültəsində “Beynəlxalq 
hüquq və xarici ölkələrin dövlət hüququ” 
kafedrasının müdiri (1976-93) olmuşdur. 
100-ə yaxın elmi məqalənin, bir neçə 

dərsliyin müəllifidir. Beynəlxalq hüququn 
inkişafında müsəlman hüququnun rolunu 
və əsas prinsiplərini araşdırmışdır, Elmi 
kadrların hazırlanmasında xidməti var, 

ƏSGƏROV Əziz Həmzə oğlu (6,5.1907, 

Dərbənd - 6.7.1993, Bakı) — Azərb. hid- 
rogeoloqu. Geologiya-mineralogiya e.d. 
(1950), prof. (1950). Azərb, SSR.Əməkdar 
elm xadimi (1992), 1934 ildə Azərb. Döv- 
lət Un-tini bitirmiş, həmin ildən də un-tin 
geologiya və paleontologiya kafedrasında 
əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1943 ildən 
un-tin geologiya-coğrafiya fakültəsinin de- 

kanı olmuş, 1951 ildən ömrünün sonuna- 
dək ümumi geologiya və hil 5 
kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Elmi işləri 
Azərb.-ın mineral sularının əmələgəlməsi. 
nin hidrogeoloyi şəraitinin, kimyəvi tərki. 

binin və paylanma qanunauyğunluğunun 
öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Vayxır, 
Badamlı, Sirab, Qalaaltı və bir sıra digər 
mineral su yataqlarının kəşfi Ə.-un adı ilə 

bağlıdır. Onun təşəbbüsü ilə İstisu, Маг. 
talan, Qalaaltı, Nabran, Şuşa və digər su- 

müalicə və sanatoriya tipli kurortlar ya- 

radılmışdır. 200-dək elmi əsərin, o cüm- 

lədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir, Elmi 
kadrların hazırlanmasında xidməti var, 
"Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və medal, 
larla təltif olunmuşdur, 

Əsərləri: Azərbaycan SSR-in mineral su mən- 
bələri, B., 1954, Минералыныс воды Нахиҹеван- 
eko АССР, Б. 1986. 
ƏSGƏROV Fəxrəddin Bəhmən oğlu 
(4.30.6.1937, Gəncə) — Azərb. baytar həki- 

mi, biologiya e.d. (1991), prof. (1993), 
Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir 
(1959). Göyçay r-nunda Qızılağac baytarlıq 
məntəqəsinin müdiri (1959-61), Azərb, El- 
mi Tədqiqat Baytarlıq İn-tunda laborant, 
kiçik elmi işçi (1961-62), Azərb. SSR EA- 

nın Fiziologiya İn-tunda kiçik elmi işçi 
(1966-69), böyük elmi işçi (1969-74), 
1974 ildən laboratoriya rəhbəri, 1995 ildən 

“Beyin və davranış”, “Neyrofiziologiya” 
şöbələrinin müdiri və Azərb. Tibb Un-tinin 
Elmi Tədqiqat Mərkəzində şöbə rəhbəri 
(1995-2005) işləmişdir. Tədqiqatları moti- 
vasion-emosional və şərti reflektor reaksi- 
yaların əsasında duran eneryiyaranma və: 
eneryisərfetmə mexanizmlərinin, həmçinin 
neyrofizioloyi və neyrokimyəvi prosesləri 
idarə edən sinir hüceyrələrində zülalların 

yeniləşmə mexanizminin, qida və su mo- 
tivasiyası zamanı hipotalamus nüvələrində 
adaptiv-kompensator reaksiyaların morfo- 
kimyəvi qanunauyğunluqlarının, tədqiqat- 
lara görə irəli sürülən yeni elmi konsep- 
siyaya əsasən MSS-ində adaptiv-kompen- 
sator proseslərinin gedişi mərhələlərinin 
öyrənilməsinə aiddir. 320-ədək elmi əsərin, 
o cümlədən 3 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti var. 

Əsərləri: Влиание белкового голоданин на. 
содержанис переҝисного окислениа липидов, 
етруктурах мозга белых крыс в постиаталыноы он 
тогсиезе (N.Akimova ilə birlikdə). Б. 2008: Окисзе- 
инс липилов и белков организма при белковом. 
голоданин: Б. 2009. 
ƏSGƏROV Hüseyn Abbas oğlu (4.14, 
10.1958, Nax. MR, Naxçıvan (indiki Ba- 
bək) r-nunun Aşağı Uzunoba k.) — Azərb. 
dilçisi, filologiya üzrə e.d. (2009), prof: 

ƏSGƏROV к–—гжһҝ––”к–—-ә- с“ === ат 3ЫЫД 

(2012). Azərb. Resp. əməkdar müəllimi 
(2012). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşünas- 
lıq fakültəsini bitirmişdir (1981). 1997 il- 
dən Bakı Dövlət Un-tinin filologiya fa- 
kültəsində pedaqoyi fəaliyyət göstərir. 2014 
ildən un-tin Azərbaycan dili və ədəbiy- 
yatının tədrisi metodikası kafedrasının mü- 
diridir. Tədqiqatları Azərb. və türk dillə- 
rinin leksikasına həsr olunmuşdur. 3 mono- 
qrafiyanın, 60-dan çox elmi əsərin, dərs və- 
saitinin müəllifidir. 

Əsərləri: Azərbaycan dilində zərgərlik leksi- 
kası. В. 2002, Azərbaycan dilində maddi mədəniyyət 
ieksikası, B., 2006. 
ƏSGƏROV İlham Təvəkkül oğlu (d.16. 
7.1958, Masalli r-nunun Xoşçobanlı k. —- 
1.9:2015, Bakı) – Azərb. aktyoru, bədii qi- 
mət ustası, Azərb, Resp. xalq artisti (2006). 

Azərb, Dövlət İn- 
cəsənət İn-tunun 
dram və kino akt- 
yorluğu fakültə- 
sini bitirmişdir 
(1980). Ə. 1980 il- 
dən Azərb. Dövlət 
Akademik Milli ) 

Dram Teatrının / 
aktyoru olmuşdur. h 
Əsas rolları: Əli 
(“Közərən ocaqlar”, M.İbrahimov), Nicat, 
Həbib, Sarı Mərdan, Məhəmmədəli xan, 
İbrahim xan, doktor Altay, Anaşkin 
(“Mahnı dağlarda qaldı”, “Büllur sarayda”, 
“Şeyx Xiyabani”, “Hökmdar və qızı”, 
"Tənha iydə ağacı”, “Sevgililərin cəhən- 
nəmdə vüsalı", İ.Əfəndiyev): Fərhad 
(“Bəxtsiz cavan”, Ə.Haqverdiyev), Dövlət 
bəy (“Aydın”, C.Cabbarlı), Əbu Bəkr 
(“Atabəylər”, N.Həsənzadə), Yusif (“Ni- 
şanlı qız”, S.Rəhman), Qorxmaz ("Od gə- 
lini”, C.Cabbarlı), Narçın (“Qanlı Nigar”, 
S.Şendil), Mirzə Məhəmmədəli (“Anamın 
kitabı”, C.Məmmədquluzadə), Piri baba 

(“Qaraca qız”, S.S.Axundov), Zob (“Нә- 
yatın dibində”, M.Qorki), N.Nərimanov 

"Mesenat”, Əli Əmirli), Fransa kralı 

(“Kral Lir”, U.Şekspir), Axundov (“Qür- 
bətdən gələn məktublar”, H.Həsənov) və b, 
Ə, televiziya tamaşalarında da bir sıra 
yaddaqalan obrazlar yaratmışdır: Valeh 
(“Sariköynəklə Valehin nağılı”, İ.Əfən- 
diyev), Fikrət (“Kimdir haqlı?”, B.Vahab- 

zadə), Əziz ("Ər və arvad”, M.Bayciyev), 
Bilgə xaqan (“Fatehlərin divanı”, M.Sü- 
leymanlı) və b. Bir sıra filmlərin səslən- 
dirilməsində iştirak etmişdir. Ə. Azərbay- 
can radiosunun “Bulaq” verilişinin apa- 

rictlarından biri olmuşdur. 
ƏSGƏROV Kamal Əsgər oğlu (43.11. 

1951, Nax.MR, Culfa r-nunun Kıma Ҝ.) - 

“Azərb, fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (2000). 
Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1973). 
1974-98 illərdə Azərb. SSR EA Fotoclek- 
onika İn-tunda elmi işçi, aparıcı elmi işçi 
və şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 
1998-2006 illərdə Dövlət Xüsusi Maşın- 
qayırma və Konversiya Komitəsinin (DXM 
və KK) "Alov” z-dunun direktoru olmuş, 
2006 ildən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 
"Optika-mexanika” İB-nin baş direktoru- 
dur, Elmi işləri spektrin yaxın infraqırmızı və 
görünən oblastında işləyən radiasiyayada- 

vamlı fotoqəbuledicilərin və mikrosoyudu- 
cuların hazırlanmasına və onların fiziki 
xassələrinə müxtəlif növ nüfuzedici şüaların 
təsirinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 80- 
dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
ƏSGƏROV Quşdar Qubad oğlu (5.7.1909, 
indiki Cəlilabad r-nunun Allar k. — 15.7. 
1972, Cəlilabad) – 
Sosialist Əməyi 
Qəhrəmani (1949), 
Va-qif ad. s-zun 
sədri, Cəlilabad r-n 
partiya komitə- 
sində və ayrı-ayrı 
təsərrüfat idarə- 
lərində (1942-72) 
işləmişdir. 1948 il- 
də taxılçılıq sahə- 

sində yüksək əmək göstəricilərinə nail 
olmuşdur. 
ƏSGƏROV Məmməd Həsən oğlu (25.12. 

- 

1918, Nax. MR, Culfa r-nunun Yaycı k. - 

rəmanı (1973). Ҝ.. е.п. (1968). 1935 ildə 

Nax, Kənd Təsər- —-4 

| 
nu, 1942 ildə Kənd 

Təsərrüfatı İn-tunu = 

r-n Xalq Deputat- 
lari Soveti İcraiyyə 

27.1.1988, Bakı) - Sosialist Əməyi Qəh- 

rüfatı Texnikumu- 

bitirmişdir. Bərdə p, 

Komitəsinin sədri 
(1954-58), Мах. 
MSSR. Nazirlər 
Sovetinin sədri 
(1959), Ağdaş k.t. istehsalat idarəsinin rəisi 
(1964), AKP Ağcabədi r-n Komitəsinin 
birinci katibi (1965), Azərb. SSR yüngül 
sənaye nazirinin müavini (1968), AKP Şam- 
xorr-n Komitəsinin birinci katibi (1970-77) 

vəzifələrində işləmişdir. 1977 ildən Azərb, 
SSP kt naziri olmuş, Sov. İKP 22, 24-25- 
ci və AKP 21-29-cu qurultaylarının nü- 
mayəndəsi, SSRİ Ali Sovetinin (6-cı 
çağırış) deputatı, Azərb. SSR Ali Sovetinin 
(4.7, 9-си çağırış) deputatı olmuşdur. 4 də- 
fə Lenin ordeni, 2 “Qırmızı Əmək Bayrağı” 
ordeni və medallarla təltif edilmişdir. 

ƏSGƏROV Nəbi Ələsgər oğlu (4. 24. 
1:1956, Gürc. SSR, Borçalı mahalının Go- 
rarxı (Təzəkənd) Ҝ.) — Azərb. dilçisi, filo- 
logiya üzrə e.d. (2009), prof. (2013), Azərb. 
Dövlət Pedaqofi İn-tunu (indiki ADPU) bi- 
tirmişdir (1979), 1991 ildən həmin un-tin 
Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında müəllim, 
baş müəllim, dosent və- zifələrində işləmiş- 
dir. 2010 ildən bu kafedranın prof.-udur, 
Tədqiqatları qədim türk yazılı abidələrinin 
dilinə, Azərb. dilinin tarixinə, onomalogi- 
yasının əsaslarına həsr olunmuşdur. 3 mo- 

noqrafiyanın, 150-dən çox elmi məqalənin, 
dərs vəsaitinin müəllifidir. 

Əsərləri: Azərbaycan hidronimləri. B., 2002: 
Areal türk onomastik vahidlərinin linqvistik xüsusiy. 
yətləri В. 2005, 
ƏSGƏROV Rafiq Əşrəf oğlu (d.11.5. 
1933, Bakı) – Azərb. morfoloq-anatomu. 
Tibb e.d. (1973), prof. (1977), Azərb, Resp. 

əməkdar elm xadimi (2007). Azərb. Döv- 
lət Tibb İn-tunu (indiki Azərb, Tibb Un-ti) 
bitirmişdir (1957), Ə. 1957 ildən həmin in- 

tun insan anatomiyası kafedrasında işləmiş 
(1990-95 illərdə kafedranın müdiri və 1995 

ildən prof.-u), 1969-72 illərdə in-tun ha- 

zırlıq şöbəsinin müdiri, 1985-90 illərdə 

operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya 
kafedrasının müdiri, 1988-93 illərdə elmi 

işlər üzrə prorektor vəzifələrində çalış- 
mişdir. Tədqiqatları, əsasən, ağciyər sinir- 
lərinin morfologiyasının öyrənilməsinə 
həsr edilmişdir. 200-ə yaxın elmi əsərin 
müəllifidir. Yüksəkixtisaslı kadrların hazır- 

lanmasında xidməti var, 

Əsərləri: Морфологин нераного аппарата 
нижних дыхателыных путед. Б.. 1971: Нервы ner 

ких (İ.İ.Şəpiro ilə birgə). Б., 1983. 

ƏSGƏROV Şahlar Qaçay oğlu (d.15:6, 

1941, Kəlbəcər r-nunun Xallanlı: k.) 

Azərb. fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (1992). 

Azərb. Resp. əməkdar elm xadimi (2001) 
Azərb. Dövlət Un-tini (indiki BDU) bitir- 

mişdir (1963). 1970 ildən BDU-da təcrübi 

fizika kafedrasında müəllim, baş müəl- lim, 
dosent vəzifələrində çalışmış, 1994-95 il- 
lərdə beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor ol- 
müş, 1995 ildən fiziki elektronika kafedra- 

sının prof:-udur. Tədqiqatları emissiya elek- 
tronikası, ionlarla metalların bombardman 
edilməsi (katod tozlanması), metul-yarım- 
keçirici kontakt fizikasının öyrənilməsi sa- 

həsinə aiddir. Azərb. Resp. Milli Məclisinin 

(1-2 çağın) deputatı seçilmişdir. Azərb: 

Resp.-nın “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir 

(2000). 170-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 

ƏSGƏROV Toğrul Şəhriyar oğlu (d.17. 
9.1992, Gəncə) — Azərb. idmançısı, Sərbəst 
güləş üzrə dünya çempionatının gümüş 

(2010, Moskva) mükafatçısı, Avropa 
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(2012, Belqrad), 
30-cu Yay Olim- 
piya: Oyunlarının 
(2012, London) və 
1-ci Avropa Oyun- 
larinin (2015, Ва- 
ki) çempionudur. 
31-ci Yay Olim- 
piya Oyunlarının 
(2016, Rio-de-la- b 
neyro) gümüş mükafntçısıdır. Azərb. 
Resp.-nin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edil- 

mişdir (2012) 
ƏSGƏROV Vasif Fətulla oğlu (154. 
1929, Naxçıvan --25:7.2011, Bakı) — Azərb. 
pediatrı, Tibb e.d. (1969), prof. (1972), 
Rusiya Tibb EA əcnəbi üzvü (2004), 
Rusiya EA əcnəbi 
üzvü (2014). Azərb. 

Resp. əməkdar hə- 
kimi (2009). İkin 

Hoskva Dövlət 
Tibb İn-tunu bitir- 
mişdir (1952). Nax- 
çıvan ş. birləşmiş 
uşaq xəstəxanasın. 
da həkim və 1959 
dən Azərb. Döv 

lət Tibb İn-tunun (indiki Azərb. Tibb Un-ti) 
uşaq infeksion xəstəlikləri kafedrasında 
(1969 ildən kafedra müdiri) işləmişdir. 

rı bəzi uşaq infeksion xəstəlik- 
ərinin (qızılca, poliomielit, təbii çiçək və 

) profilaktikası və müalicəsi problem 
nə həsr edilmişdir. 400-ə yaxın elmi əsə- 

ifidir 
)ROV Ziyafət Abbas oğlu (d.2. 

3, Nax. MR, Babək r-nunun Aşa 

Uzunoba k,) Azərb. hüquqşünası, hü- 
quq e:n, (1994), prof: (2006). Azərb. Döv- 
lət Un-tini (indiki 

BDU) bitirmişdir 
990). 1990 ildən 

BDU-da konstitu- 
a hüququ ka 

asında müəl 

im, baş müəllim, 
kafedra 

müdirinin müa- 

ni, hüquq fakül- 
təsi dekani müa: 

ni vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda 
BDU-nun konstitusiya hüququ kafedra- 
sında prof.-dur. Azərb. Resp, Milli Məc- 
lisinin deputatı (1-5-ci çağırış), Hüquq 
siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri 
daimi komissiyasının sədr müavini olmuş- 
dur (1995), 2000 ildən Milli Məclis səd- 
rinin birinci müavini, Təhlükəsizlik və 
Müdafiə məsələləri daimi komissiyasının 
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sədridir. Azərb. Resp. Milli Məcli- sinin 
NATO-nun Parlament Assambleyasındakı 
nümayəndə heyətinin rəhbəri və Korrup- 
siyaya qarşı mübarizə komissiyasının üz- 
vüdür. Azərb. Resp.-nın “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilmişdir (2013). 60-dan çox elmi 
məqalənin, bir sıra monoqrafiya, dərslik və 
dərs vəsaitinin müəllifidir. 
ƏSGƏROVA Güleəkin Məlik qızı (20.11. 
1960, Bakı – 20:6.1992, Aranzəmin-N: 
çıvanik) – Azərb.-ın Milli Qəhrəmanı ( 

mündən sonra, 20.11.1993). Azərb. Dövlət 

Tibb İn-tunda təh- 

sil almışdır (1983- 
89), Tələbə ikən 
Daxili İşlər Nazir- 
liyinin hərbi hos- 
pitalında fəaliyyətə 
başlayan Ə. Təcili 
Yardım st.-nda hə- 

kim, Uroloyi xəs- 
təxanada həkim 

anestezioloq-reani- 
matoloq işləmişdir (1989-92). 1992 il ap- 
relin 4-də könüllü olaraq cəbhəyə get- 
mişdir. Turşsu və Şuşa döyüşlərində yara- 
Мап döyüş meydanından çıxarmaqda və 
onlara ilk tibbi yardım göstərməkdə fəallıq 
göstərmişdir. Ağdamın Mahrızlı k.-ndəki 
hospitalda hərbi həkim kimi çalışmış, Laçın 
və Qubadlı r-nlarının müdafiəsində iştirak 
etmişdir. Aranzəmin-Naxçıvanik istiqa- 

mətində baş verən ağır döyüşdə xidməti 
borcunu yerinə yetirərkən qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur. Bakıda Şəhidlər Xiyaba- 
nında dəfn edilmişdir. Adına məktəb, gəmi 
var, büstü qoyulmuşdur. 
ƏSGƏROVA Münəvvər Mehbalı qızı 

(6.3.1914, Nax, MR, Culfa r-nunun Kıma 
k.-- 1.10.2001, hə- .——. 
min k.-də) – So- 

sialist Əməyi Qəh- 
rəmanı (1948) 
V.İ.Lenin ad. k-zda 

kolxozçu və man- 
qabaşçısı (1938- 
68) işləmişdir. 

1947 ildə üzüm- 
çülük sahəsində 4 
yüksək əmək gös- 
təricilərinə nail olmuşdur. 
ƏSGƏROVA Roza Qasım qızı (15.8. 

1929, Nax. MR, Babək r-nunun Qahab k. - 

21.2.2009, Bakı) — Azərb. botaniki. Biolo- 

giya e.d. (1979). Azərb, Dövlət Un-tini bi- 
tirmişdir (1949). Azərb. SSR EA-nın Во- 
tanika İn-tunda elmi katib (1949 ildən), baş 

elmi işçi (1956 ildən) işləmişdir. Tədqiqat- 
lan ilk dəfə palinologiya üzrə resp.-da müa- 
sirbitkilərin tozcuqlarının morfologiyasına 

(palinomorfologiya) və onun sis 

tətbiqinə (palinosistematika), kasnıkimilər 
yarımfəsiləsinin palinologiyasının öyrənil- 
məsinə həsr edilmişdir. Kadrların hazırlan. 
masında xidməti var, 

Əsəri: Флора Arepail,paaıtı (həmmüəllif). 1. 
7-8. ., 1959-61. 
ƏSGƏROVA Salatın Əziz qızı (16.12, 
1961, Bakı -9.1.1991, Şuşa yaxınlığındakı 

Qaladərəsi k.) — Azərb. fumalisti, Azərb... 
ın Milli Qəhrəmanı (ölümündən sonra, 
6.11.1992). Azərb. 

Neft və Kimya İn- 
tunu bitirmişdir 
(1984), “Bakı” qə- 
zetində yumalist ki- 
mi fəaliyyətə baş- 
lamış, 1988 ildən 
“Molodyo) Azer- 
baydiana” qəzetin- 
də müxbir işlə- 
mişdir. Ə, tez-tez 
cəbhə bölgəsinə səfər edərək, Dağlıq Qa- 
rabağın qaynar nöqtələrindən operativ xə- 
bərlər hazırlamışdır. 1991 il yanvarın 9-da 
Laçından Şuşaya yollanarkən Ə.-nın oldu- 
ğu maşın Qaladərəsi k. (Şuşadan 6 km aralı) 
yaxınlığında erməni silahlı qüvvələrinin 
mühasirəsinə düşərək şiddətli atəşə tutulmuş 
və cəsur ğumalist həlak olmuşdur. Bakıda 

Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. 

ƏSGƏROVA Səltənət Məmməd qızı (13. 
12.1930, indiki Samux r-nunun Ziyadlı k, 

—4:6.1992, Gəncə) 

- Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1949), 
Ziyadlı k-zunda 
manqabaşçısı 
(1947-63) olmuş- 

dur. 1963 ildən 

Azərb, Kənd Tə- 

sərrüfatı İn-tunun 
bitkiçilik kafedra- 
sında laborant iş- 

ləmişdir. 1948 ildə pambıqçılıq sahəsin- 

də yüksək əmək göstəricilərinə nail ol- 
muşdur, 

ƏSGƏROVA Tahirə Ələmşah qızı (d.20. 

9.1951, Bakı) — Azərb. biokimyaçısı, Bio- 

logiya e.d. (2004). Azərb. Dövlət Un-tini 
bitirmişdir (1977). Azərb. Dövlət Tibb Un- 

tində (1969-77), Azərb. SSR EA Molekul- 
yar Biologiya İn-tunda (1977-97), 1998 
ildən Azərb. Dövlət Tibb Un-tində böyük: 
elmi işçi, 1999 ildən aparıcı elmi işçidir. 
Tədqiqatları Azərb. Resp.-nda irsi hema- 
xromatozun biokimyəvi və genetik aspekt- 
lərinin öyrənilməsinə, qan xəstəliklərinin 
diaqnostikasına, onların genetik və mole- 

kulyar mutasiyalarının aşkar edilməsi prob- 

ƏSHABİ-KƏHF ZİYARƏTGAHI. 

teminə, xəstəliklərin diaqnostikası ilə əla- - 
qədar prenatal və postnatal müayinə üsul. 
larının işlənib-hazırlanmasına həsr edil- 
mişdir. Ə. dünyada ilk dəfə nikaha ha- zır- 
laşan gənclərin genetik pasportunu hazır- 
lamış, resp--da irsi xəstəliklərin, kolla- 
genopatiyaların sürətlə yayıldığı endemik 
гали xəritəsinin tərtibçisidir. 117 elmi 
əsərin, o cümlədən 2 kitab, | dərs vəsaiti və 
1.müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. 
Kadrların hazırlanmasında xidməti var. 
ƏSGƏRZADƏ Həqiqət Eyvaz qızı (d.4.2, 
1944, Bakı) – Azərb. diktoru. Azərb. Resp, 
xalq artisti (2016). Azərb. Dövlət Dillər İn- 
munun ingilis dili fakültəsini bitirmişdir 
(1967). 1966 ildən 
Azərb. Dövlət Te- 
leradio Verilişləri 
Komitəsində (in- 
diki Azərb. Televi- 
ziya və Radio Ve- 
rilişləri QSC) ça- 
lşır. Müxtəlif il- 
lərdə uşaq veriliş- 
lərinin (məktəb- 
lilərin “Yelkən”, 
“Rəqs salonu”, “Səyahət”), “ birlikdə 

gülək”, “Gəzdim Azərbaycanı”, “Xəbərlər” 
(axşam buraxılışı), “Qanlı yanvar”, 1992- 
93 illərdə cəbhə bölgələrindən hazırlanan 
verilişlərin, “Komcdiyalar aləminə səya- 
hət”, “Mavi işıq”, “Səhər görüşləri” (1975- 
85), “Gəl, səhərim” (1997-2000) və 5. 
proqramların aparıcısı olmuşdur. 1970-80- 
ci illərdə “İnterviziya” sistemi ilə Moskva 
və Kiyevdə Azərb. televiziyasını təmsil 
etmişdir. 2016 ildən “Yada düşər xatirələr” 
verilişinin daimi aparıcısıdır. 
ƏSGƏRZADƏ İman Novruz oğlu (4.12. 
3.1962, Ağcabədi r-nunun Kəbirli k.) - 

Azərb, fiziki, fizika-riyaziyyat e.d. (2004). 
Moskva Dövlət Un-tini bitirmiş (1985) və 
orada stafor-tədqiqatçı kimi fəaliyyət gös- 
tərmişdir (1987-90). 1995-2012 illərdə 
AMEA-nın Fizika İn-tunda çalışmış, 2012 
ildən Ankara Un-tində kompüter mühən- 
disliyi kafedrasının müdiridir. Tədqiqatları 
ifratkeçiricilər nəzəriyyəsi və ifratkeçi- 
ricilik elektronikası sahəsinə, ümumiləş- 
dirilmiş Ginzburq-Landau və Eliaşberq 
nəzəriyyələri əsasında laylı və çoxzonalı 
ifratkeçiricilərin öyrənilməsinə həsr olun- 
muşdur. Son zamanlar o, ifratkeçirici 
kvant kompüterlərinin əsas elementi olan 
kvant bitlərə və qeyri-səlis məntiqin tət- 
biqinə aid də tədqiqatlar aparır. 100-dən 
çox elmi əsərin və 1 monoqrafiyanın 
müəllifidir. 

Əsəri: Usconventional Superconductors, Ani- 
sotopy and milliband effects, Springer, 177 6. 2012. 

D: ӧнә әнә оз Дилан mağaranın ekvator xət- 
Е texnologiyası şm--da yerləşdiyi, isə с, qüt- 
sahəsində Azərb. alimi, texnika e.d. (2007). bünə tərəf olduğu с əsirə 
1971 ildə Azərb. Neft və Kimya İn-tunu bi- bənzər rəvayətlərə digər dinlərdə və müxtə- 
timiş və Azərb. SSR EA-nın Y.H.Məm- lifrəfsanələrdə də rast gəlinir. Mahabhara- 
mədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri rada arxalarında it olan yeddi nəfərin 

ida əmək fəaliyyətinə başlamışdır. krallığa və dünyaya üz çevirdikləri nəql 
1993 ildən orada laboratoriya müdiridir. olunur. Xristianlıqda “Ə.-k”" “Efesin yeddi 
Tədqiqatları neftin kompleks emalı və tex- yatmış gənci” kimi məşhurdur. Azərb.-da 
niki-iqtisadi əsaslandırılması sahəsindədir. (xüsusilə Naxçıvanda) Dağ Yunus və Ə.-k, 
Beynəlxalq elmi konfranslarda çıxış etmiş- haqqında rəvayətlər geniş yayılmışdır. Əbu- 
dir. 80-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Elmi bəkr ibn Xosrov əl-Ustad “Munisnamə”də 
kadrların hazırlanmasında xidməti var. bu rəvayəti müfəssəl şəkildə nəql etmişdir, 
ƏSGİSTAN - İranın Ərdəbil ostanında Dünyanın bir sıra bölgəsində (Kiçik Asiya, 
kənd. Xalxal şəhristanının Şahrud bölgəsi- Suriya, Fələstin və s.) mövcud olan və “Ə.- 
nin eyniadlı kəndistanında, Şahrud qəs.-n- k.” adıyla tanınan mağaralardan biri də 
dən 30 Јән şm.-ş--də yerləşir. Naxçıvan ş.-ndən təqr. 12 kmaralı, İlandağla 
ƏSGÜLÜM - Azərb, Resp. Zəngilan Nəhəcir d. arasında yerləşir. Naxçıvandakı 
r-nunda dağ tirəsi. Erm. Resp. ilə sərhəd- mağara Quranda, eləcə də təfsirlərdə təsvir 
dən Oxçu çayınadək enlik istiqamətində edilən mağara ilə üst-üstə düşür. 
uzanır, Maks, hünd. 1279 m. Meşə ilə ör. ƏSHABİ-KƏHF MİNERAL SU YA- 
tülü hissələri var, TAĞI – Azərb. Resp. Babək r-nu (Nax. 
ƏSĞƏRABADTƏPƏ - İranın Qərbi Azər. MR) ərazisində, Qahab k.-ndən 6 İnn c.-ş.- 
baycan ostanında kənd. Urmiya şəhrista- də, Naxçıvan ş.-ndən 12 km aralı, Əshabi- 
nının Ətraf bölgəsinin Nazlı kəndistanında, kəhf d.-nın ətəyindədir. Suyu 200 m də- 
bölgə mərkəzindən 12.km şm.-q.-də yerləşir. rinliyində qazılmış quyudan çıxır. Hər 15 
ƏSHAB (or, әз), кәсә — dost, yoldaş dəqiqədən bir qaynayıb köpüklənir. Suyun 
sözünün cəmi), səhabə — Məhəmməd ltemp-nu 22"C, debiti 259 m gür, mineral- 
peyğəmbəri görmüş, onunla danışmış və laşma dərəcəsi 4,7 q//-dir. 
ona iman gətirmiş müsəlmanlar. İlk müsəl-- CO,1,0Rn 300 Maxe vahid, 
man ordusunun əsasını Ə.-lar təşkil edir- АР 
dilər. Ə.-ların əsas hissəsi mühacirlər və azı. СӦЗ СӘ3 5032, 
ənsardan ibarət idi: onlar ilk xəlifələrin (ХазК)56 Са28 Mgl6 
seçilməsinə təsir göstərirdilər: ali rütbəli 

canişinlər və sərkərdələr onların içərisindən 
təyin edilirdi. 641 ildən Ə.-lara ayrılan 
böyük məvacib (3-5 min dirhəm) onların 

cəmiyyətdə yüksək mövqeyini əks etdirirdi. 
Ömər ibn Xəttabın dövründə Ə.-ların sayı 
təqr, 10 minə çatırdı. İslam tarixində xüsusi 
rol oynamış Ə.-lar Məhəmməd peyğəm- 
bərin vəfatından sonra onun təliminin və 
hədislərin əsas qoruyucuları idilər. 
ƏSHABİ-KƏHF – Azərb. Resp. Babək 
r-nu (Nax, MR) ərazisində dağ. Naxçıvan 
çökəkliyinin şm.-ş. kənarındadır. Şm.-q: 

yamacı sıldırımdır. Hünd. 1665 m. 
“ƏSHABİ-KƏHF”, əshab əl-kəhf 
(ər, уб) iləl — mağara sakinləri) - 
Quran rəvayətlərindən biri, “Kəhf” (“Ma- 

фага”) surəsində əksini tapmış bu rəvayətə 
görə, Allaha inanan gənclər bütpərəst 
hökmdar Diqyanusun (Azərb. xalq ədə- 
biyyatında Dağ Yunus) təqiblərindən yaxa 
qurtarmaq üçün bir itlə birlikdə mağarada 
gizlənmişlər. Allah qiyamətdə yenidən di- 
rilmənin mümkünlüyünün isbatı olaraq 
onlara ağır yuxu vermiş, 309 ildən sonra 
oyatmışdır. Lakin gənclər özlərinə yad 
dünyanı görüb. yenidən əbədi yuxuya get- 

pH6,3 D259 mö/gün T22”C 

Suyu radonlu, karbon qazlı, az mineral- 
laşmış, hidtokarbonatlı-xlorlu-sulfatlı, 
natriumlu-kalsiumludur. RF-dəki “Pyatı- 

qorsk” suyunun analoqudur. Revmatik xəs- 
təliklərin müalicəsind: fadə olunur. 

ƏSHABİ-KƏHF ZİYARƏTGAHI 

Əshabi-kəhf d.-ndakı eyniudli təbil ma- 

ğaradadır. Əbubəkr ibn Xosruy əl-Ustadın 

“Munisnamə” və Həmdullah Qəzvininin 
“Zeyle-tarixe-qozide” əsərlərində mağara- 
ziyarətgah haqqında məlumat var. Rus 
şərqşünası K.N.Smimov mağara haqqında 
geniş məlumat vermişdir. Qədim zaman- 
lardan ziyarətgahda “Əshabi-kəhf” rəva- 
yətinə dair Quran ayələrinin yazıldığı daş 
kitabə olmuşdur. Dağılmaqda olan kilabə- 
nin üzünü Naxçıvan xanı Heydərqulu xanın 
oğlu Şükrulla xan Kəngərlinin göstərişi ilə 
1776 ilin mart-aprel aylarında (hicri 1190 
il, səfər ayı) Molla Mustafa oğlu Məhəm- 

məd Xətib Naxçıvani köçürmüşdür. Hər 
iki kitabə (birincinin fraqmentləri) ziyarət- 
gahda saxlanır. 1998 ildə Prezident H.Əli- 

yevin tapşırığı ilə ziyarətgah ərazisində 
bərpa və abadlıq işləri aparılmış, zəvvarlar 
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ƏSİR ƏLİ 

Əshabi-kəhf ziyarətgahı. 

(| yaradılmış, yol çəkilmişdir. 
axtilə mövcud olmuş məscidin yerində 

yenisi inşa edilmişdir. Ziyarətgahda növbəti 
təmir-bəma işləri 2006 ildə aparılmışdır. 

Е. "Əshabi-K: yarətgahi 
: si, Naxçıvan, 2016, 

ƏSİR ƏLİ, Əcəm Əli(? - 1537, İstan- 
memarı, Təbrizdə doğulmuş- 
vuruşmasında (1514) Şah 

İsmayılın məğ biyyətindən sonra Osmanlı 
sultanı 1 Səlim Azərb.-ın bir çox sənətkarı 

də Ә.Ә.-и Təbrizdən İstanbula 
miş ("Əsir” ləqəbi də bununla əlaqə- 

dardır) və onu imperiyanın baş memarı tə- 
in emişdi. Ə.Ə. klassik türk memarlığının 
aradıcılarından hesab olunur. 1515-37 

illərdə İstanbul, Konya, Əskişəhər, Çorlu, 
Təkirdağ. Qəbzə, Trabzon, Halıcılar (Tür- 
kiyə), Sofiya (Bolqarıstan), Sarayevo (Bos- 
niya və Herseqovina) vəs. şəhərlərdə çoxlu 
bina tikmişdir. Məşhur tikililəri: İstanbulda 
Topqapı sarayının 2-ci baştağı, Sultan Sə- 
lim məscidi (1522), Sofiyada Seyfəddin 
Qazi məscidi, Sarayevoda imarət, kitabxa- 

na, məscidlər kompleksi (1532), Qəbzədə 
Çoban Mustafa məscidi və s. Ә.Ә, özünün 
inşa etdiyi Memar camesinin (İstanbul) 
mehrabı önündə dəfn olunmuşdur. 

Əd:9ecaa Дик Ki (онстантинополы M., 1919: 
ГихсиДк А.Тебрихкиеархитекторы s Турпин 
ХИ1-ХУИ ва), Доклады АН Азерб, ССР, 1975, 
N:7: Arseven CE, Türk sanatı tarihi. İstanbul 
1959, Behcet Unsal Turkish imic rchitekturc 
inSelhuk and Ortomantimes 1071-1923. London, 1999, 
ƏSİRƏDDİN ƏBHƏRİ (ә xe31 2) 2), 
Əsirəddin əl-Müfəzzəl ibn 
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Babək rayonu (Nax. MR), 

Ömər əs-Səmərqəndi əl-Əb- 
həri(?- 1263/65) peripatetik filosof, as- 
tronom, riyaziyyatçı. Doğulduğu yer (Mo- 
sul, yaxud Əbhər) dəqiq məlum deyil, Bir 
sıra mənbələrdə əslən Səmərqənddən ol- 
duğu göstərilir. Fəxrəddin Razidən dərs 

mışdır. Monqol yürüşləri zamanı təhlü- 
kəsiz məkan tapmaq məqsədilə səfərə çıx- 
miş, Ərbildə və Dəməşqdə olmuş, oradan 
Anadoluya getmişdir. Nəsirəddin Tusi ilə 
elmi və fəlsəfi mövzulara dair yazışmaları 
olmuşdur. Ә.Ә. "Hidayətül-hikmə” ("Fəl- 
səfənin yol göstəriciliyi”) əsəriylə məşhur- 
laşmışdır. Klassik islam fəlsəfəsinin prob- 
lemlərindən bəhs edən əsər məntiq, təbiy- 
yat və ilahiyyat olmaqla üç hissədən iba- 
rətdir. Əsər əsrlərcə mədrəsələrdə dərslik 
kimi istifadə edilmiş və ona bir çox şərhlər: 
yazılmışdır. “İsağuci” məntiq risaləsində 
anlayış, hökm, sillogizm və sübut bəhsləri 
Şərq peripatetizmi mövqeyindən şərh olu- 
nur. Bu risaləni Münyiddin Məhəmməd 
Bərdəi, Şirvani Qaraca Əhməd (б. 1450) 
kimi alimlər şərh etmişlər. Azərb. mütə- 
fəkkiri İbrahim Şəbüsrəri (6. 1514) “İsa- 

risaləsini nəzmə çəkmişdir. Ә.Ә. ri- 
yaziyyat və astronomiyaya dair əsərlərin də 
müəllifidir ("Müxtəsər fi elm əl-heyət” 
(“Kosmoqrafiyaya dair xülasə”), “Risalə əl- 
əsturlab” (“Astrolyabiya haqqında risalə" və 
5.)). Dövrümüzə gəlib çatmayan 3 min beyt- 
lik divanının olması barədə məlumat var. 
ƏSİRƏDDİN ƏXSİKƏTİ (geli öl 
бы), Əsirəddin Əbül-Fəzl 
Məhəmməd ibn Əbu Tahir (1126) 
27, Xorasan, Fərqanə, Əxsikət— təqr. 1212, 

Xalxal) – orta əsr filosofu, şair. Şeirlərində 
qəliz rədiflər, orifinal ifadə tərzləri, dəb. 
dəbəli ibarələr üstünlük təşkil edir. Elmi is. 
tilahlardan geniş şəkildə yararlanmış, əx- 
laq, fəlsəfə, irfana dair mövzulara toxun- 

muşdur, Divanında Arisrorelin və Platonun 

adları çəkilir. O, orta əsr Şərq filosoflarının 
"insan mövcudatın əşrəfidir” müddəalarını: 

inkişaf etdirmişdir. Fəlsəfi görüşlərində əx. 
laq məsələləri, ictimai-siyasi ideyalar, mə- 

həbbət haqqında düşüncələr orta əsr pan- 
teizmi baxımından şərh edilir, Ayrı-ayrı 

beytlərdən Ə.Ə.-nin astronomiya, tibb, ri- 

yaziyyat və kəlam elmlərinə də vaqif olma.: 
sı anlaşılır. Ə.Ə.-nin bir sıra şairlə, o cüm- 

lədən Xaqani Şirvani və Mücirəddin Bey- 
ləqani ilə münazirələri olmuşdur. Xaqani 

onu "şeir karvanının fatehi” adlandırmışdır. 

Ə.Ə--nin divanı 1958 ildə Tehranda nəşr 
edilmişdir. 
ƏSKƏRNANLI - İranın Ərdəbil ostanın- 

da kənd. Mərkəzi şəhristanının Gərmi 
bölgəsinin Ənqut kəndistanında, Gərmi 

qəs.-ndən 24 km şm.-q.-də yerləşir. 
ƏSKƏROV Ramiz Baxşəli oğlu, təxəllüsü 

Ramiz Əskər (4.10.1.1954, Erm. SSR, 
Amasya r-nunun Əzizbəyov (Qaraçanta) 
k.1- Azərb, türkoloqu, ədəbiyyatşünas, tər. 
cüməçi, filologiya e.d. (2009), əməkdar 
urnalist (2014). M.V.Lomonosov ad, 

Moskva Dövlət Un-tini bitirmişdir (1978), 
Azərb. Dövlət Televiziya və Radio Veriliş- 
ləri Komitəsində (1978-83) çalışmış, “Od- 

lar yurdu” qəzetinin baş redaktoru (1983- 
87), "Xalq qəzeti”ndə baş redaktorun 

müavini (1995-96) olmuşdur. 1997 ildən 
Azərb. lumalistlər Birliyinin baş katibidir. 
2002-06 illərdə BDU-da müəllim işləmiş, 
2012 ildən türk xalqları ədəbiyyatı ka- 
fedrasının müdiridir. 200-ə yaxın elmi 

əsərin müəllifidir. M.B.Məmmədzadənin 
“Milli Azərbaycan hərəkatı” (1991), B.Öge- 
lin “Türk mifologiyası” (2004), M.Kaş- 
ğarinin “Divanü lüğat-it-türk” (2 cilddə, 
2006: həmçinin rus dilində “Дивану ny- 
rarırr-riopk” (3 cilddə, 2009), “Türk ədə- 
biyyatı tarixi” (2 cilddə, 2010), S.H.Bay- 
qaranın “Divan” (2011), “Monqolların gizli 
tarixi” (2011), F.Sümərin “Oğuzlar” (1992 
2013), Y.Balasaqunlunun “Qutadiu bi 
(1994) və 5. əsərləri Azərb. dilinə tərcümə: 
etmişdir. Azərb, Resp.-nın “Şöhrət” ordeni 

ilə təltif olunmuşdur. 

Əsərləri: "Qutadğu bilig” (2003), “M.Kaşğari: 
və onun “Divanü lüğatit-türk” əsəri” (2008), "Türk 
xalqları ədəbiyyatı oçerkləri” (2011), “Orxon abidə- 
ləri” (2012). 
ƏSKİ ƏLİFBA – ərəb qrafikalı Azərb. 
əlifbası. İslam dininin yayılmasından son- 
ra qəbul olunmuş ərəb yazısı əsasında 

ƏSKİ ƏLİFBA 

İfadə etdiyi səs 

- 

a (əvvəldə “mədd” işarələ: ortada və axırda), ə, e (əvvəldə), 1 (əvvəldə 
r özündən sonrakı “ye” hərflə, yaxud müstəqil), o, ö, u, ü (əvvəldə özündən 

sonrakı "vav” hərflə) 
Be - - 3 = 9 

Ku R 4 F = 
Te = : В 22 7 

7 Se ə 9 7 О = 

İen = = = ан = = 

Çe Ы -—— = Н ç 

He Н = = 2 ә —= 
Xe ә и s 2 = 

Dal A - - : 4 1- 
Zal ад R R 3 = 

Re ә - - ğ Б | 
Ze 2 - = ј а 

k 2 ә İH - 2 ј | 

Sin = = 2 ә ? 

Şin ə 2 z ə 4 | 

Sad = - ” =” y 1 

1 244 = zə ә Ди 2 1 

та a k b L ü 
4 

Za m ” ә 5 z 
a (əvvəldə üzündən somnkı "əlif" hərflə). ə, e (əvvəldə özündən əvvəlki 

Eyn ə - * 4 "əlif" bərfilə: ortada və axırda), ö, i, u (əvvəldə, ortada və axırda), б. 
ә (əvvəldə уз ortada) 

n 2 R 2 n m is t 
Fe 5 R 3 s f | 

Qaf з ı 3 ә 4 
каг ә Ы x: s k,g. (оф İ 

Gaf 5 4 £ yı g 

Lim ü 1 1 ğı 1 

Mim 5 = ə , m 
Nun = : 7 : Ба 

V (əvvəldə, ortada və axırda), o, ö, ü, ü (əvvəldə üzündən əvvəlki əlif” 
Ya 5 с = 5 hərfi: orada və axırda) 
Ha ğ * ə . Һ (əvvəldə, ortada və axırda): ə, e, a (axırda) 

Yiovvaldə, oruda və axırda). (əvvəldə özündən əvvəlki “əlif” hərfi: | 
bə “ Ы 2 2 ortada və axırda), (ortada və axırda). a (axırda) | 

ән кы x 
ә = — 2 3 (nq) nun 

aa İn “ә 
Qeyd: Bu cədvəldəki әв sistemi nəstəliq xətt növünə uyğundur, Digər xət növlərində cüzi fərqlər mümkündür 

Ərəb qrafikalı Azərbaycan əlifbası, 



ƏsKİ İqRIĞ 

fomulaşan Ələ: 20 əsrin 30-cu illərinə- 
dək işlək olmuşdur. Azərb. SSR MİK-in 
1928 il 11 oktyabr tarixli qərarı ilə resp, 
fatın əlifbasına keçdikdən sonra (1929 
il yanvarın 1-dən tətbiq edilmişdir: bax 
həmçinin Azərbaycan xüsusi cildi, səh. 
149-150) da ƏƏ. ilə kitablar nəşr olun- 
müşdür, 

Әз. ərəb əlifbasındakı 28 hərf, Azərb. 
və fars dillərinə məxsus 4 əlavə hərf (r, ç 
јд) və Azətb-dilinə məxsus | samitini bil- 
dirən “sağır nun” hərfi olmaqla 33 hərfdən 
ibarət idi. Azərb. dilinin qaydalarına uyğun 
olaraq Ələ.-nin ərəb əlifbasından bir sıra 
fərqləri var idi: məs., “fəthə” işarəsi: bir 

qaydı olaraq ә səsini (nadir hallarda a və 
2), sinkretik səciyyəli “əlif” hərfi sözün 
əvyəlində yardımçı işarədən (hərəkə) asılı 
olaraq bütün saitləri, ortada və axırda isə 

anca sözlərin əv- yalnız a səsini (azərbay 
vəlində öz mənşə funksiyasını itirən “mədd” 
işarəsi ilə) bildirirdi: digər sinkretik hərflər 
olan "Vay", eyn” samitlərlə yanaşı, 
həm də saitləri ifadə edirdi: bəzi yazı işa- 

əcə də müx- 
әв. 4 müxtəlif 

ayn-ayrı hərflər 

ri (məs., həmzə, tənvin), 
if məxrəcli eyni səsləri ( 

tona malik z səsi) bildir. 
alnz ərəb dilindən keçmə sözlərdə formal 

oluruq saxlanırdı. Spesifik səciyyə daşıyan 
bəzi ərəb hərflərindən | sağ, soy, 

nra: “qaf” — qız, qanı (hanı), qaçan 
Ünçan)) qonşu saitin qalınlığını bildirmək 
məqsədilə 16-17 əsrlərədək azərbaycanca 

ərin yazılışında istifadə olunmuş, 4 
miti ilə başlayan qalın sait tərkibli sözlər 

(dağ, daş və 5.) "ta" hərfi ilə yazılmışdır. 
Xətt növündən asılı olaraq (təliq, nəstəliq və 

) hərflərin müxtəlif qrafik variantları mi 
lana çıxırdı. Azərb. dilindəki tələ lüzündən 

b və fars mənşəli sözlər 1 olmayaraq 
həmin dillərdəki imla qaydalarına uyğun 

əlyazmalarda əksər tarixlər, 

alar, müxtəlif işarələr, not yazıları 

əd hesabı ilə verildiyindən müasir 

Klassik 

siyalarda əlavə şərhlərə ehtiyac 

nir, Səs sıralanması, üzün və qısa sait- 
ərəb dilindən keçmə hazır söz birləş- 

iyəs, baxımındanəniz vəznli klassik 
poeziyanın düzgün oxunuşu yalnız Əəə. ilə 
mümkündür. Müxtəlif məxrəcli eyni səslə 
bitən sözlər həmqafiyə sayılmadığından 
klassik qafi ə sisteminin Ә.ә. əsasında öy- 
rənilməsi zəruridir. 

Azərb.-ın Əəə, ilə yazılmış çoxəsrlik 
elmi-ədəbi və mədəni irsinin xeyli hissəsi 
AMEA-nın M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn- 
tunda, həmçinin dünyanın bir sıra əlyazma 
fondlarında və kitabxanalarında, eləcə də 
şəxsi arxivlərdə saxlanılır. 
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Əd: Əlizadə SQ, Əski Azərbaycan yazısı, 

B. 1993: Rüstəmova TZ. Əski əlifba, B.. 1995. 
ƏSKİ İQRIĞ – Azərb. Resp: Quba r-nu- 
nun Quba ş. ә.4.-п4ә kənd. Ҝ-п mərkə- 
zindən 5 (әл e.-q.-də, Qusar maili düzən- 
liyindədir. Əh. 300 (2015): meyvəçilik хә 
heyvandarlıqla məşğuldur. İbtidai məktəb, 
kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
ƏSKİKƏND - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Bos- 
tanabad bölgəsinin Ucan kəndistanında, 
Bostanabad qəs.-ndən 2 im şm.-da yer- 
ləşir. 
ƏSKİKƏND - İrəvan quberniyasının Şə- 
nur-Dərələyəz qəzasında (15.10.1931 ildən 
Keşişkənd, 3.1.1935 ildən Mikoyan, 6.12. 
1957 ildən Yeğeqnadzor r-nu), Агра çayı- 
nın sahilində azərb.-ların yaşadığı kənd. 20 
əsrin əvvəllərində erməni təzyiqləri nəti- 
cəsində əhalisi köçüb Naxçıvanın Şərur 
r-nu ərazisində (əsasən, eyniadlı kənddə) 
məskunlaşmışdır. 
ƏSKİLUM- Yelizavetpol (Gəncə) quber- 
niyasının Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 
ildən Qafan r-nu), Oxçu çayının sağ sahi- 
lində azərb.-ların yaşadığı kənd. 19 əsrdə 
kənd ləğv edilmişdir 
ƏSKİPARA – Azərb. Resp. (Qazax r-nu) 
və Erm. Resp. ərazilərində çay. Coqas çayı- 
nın (Ağstafa çayı hövzəsi) sol qolu. Uz. 28 

im, hövzəsinin sah. 166 Хән2, Quqaras silsi- 
ləsinin yamacından (1850 m hünd.-dən) 
başlanır, Əsasən, yağış və yeraltı sularla qi- 
dalanır. Suvarmada istifadə edilir. 
ƏSKİPARA – Azərb.-da orta əsr yaşayış 
məntəqəsi. İndiki Qazax r-nu ərazisində 
mövcud olmuşdur, Sonralar Aşağı Əski- 
para və Yuxarı Əskipara kəndlərinə ayrıl- 
mışdır. Ə, yaşayış yerində qala divarları, 
qəsr, qüllə, körpülər, hamam (xarabalığı) 
və s. qalmışdır (bax Yixzarı Əskipara), 
ƏSKİPARA - Azərb. Resp. Tərtər r-nunda 
kənd. Əskipara ə.d.-nin mərkəzi. R-n mər- 
kəzindən 5 Кон c--da, Qarabağ düzündədir. 
Əh. 1081 (2015), əkinçilik və heyvandar- 
Паја məşğuldur. Tam orta məktəb, mədə- 
niyyət evi, klub, kitabxana, poçt, feldşer- 
mama məntəqəsi, ATS, məscid var: 
ƏSKİŞƏHƏR (Eskişehir) - Türkiyənin İç 
Anadolu bölgəsində il. Sah. 13,7 min km? 
Əh. 789,8 min (2012). İnz. m. Əskişə- 
hərdir. Ərazisi düzənliklərdən və bunları 
bir-birindən ayıran sıra dağlardan (Sün- 

dikən və Sivrihisar d-rı) və yaylalardan 
ibarətdir. Porsuq çayı (Ankara çayının: 
qolu) il ərazisini iki hissəyə bölür. İqlimi 
kontinentaldır, qışı soyuq (Ə.-də уапуаги) 
orta temp-ru -0,3C: -20”C-yədək düşə: 
bilir), yayı qısa və istidir (iyulun orta temp. 
пи 21,52), Yağıntının illik miqdarı təqr, 
400 pın-dir. Tarlaçılıq (taxıl, günəbaxan), 
tərəvəzçilik (şəkər çuğunduru, kartof), 
meyvəçilik inkişaf etmişdir. Mühüm sə- 

naye mərkəzidir. Lokomotiv-vaqon va təy- 
yarəquraşdırma z-du, yeyinti, toxuculuq 
sənayesi, xrom, bor, maqnezit, perlit asbest 
yataqları var, 
ƏSKİŞƏHƏR (Eskişehir) — Türkiyənin 
q.-ində şəhər. Əskişəhər ilinin inz. m. Әһ, 

710,8 min (2012). Porsuq çayı sahilində 
yerləşir. Nəql. qovşağı və sənaye-ticarət 
mərkəzi. Maşınqayırma (lokomotiv-vaqon- 
qayırma və təyyarəquraşdırma z-dları), ус-. 
yinti, toxuculuq, ağac emalı sənayesi, se- 
ment z-du var, yaxınlığında xrom filizi 
hasil olunur. 

Ə. yaxınlığında e.ə. 4000-1500 illərdə 
yaşayış məskəni mövcud idi. Dorilər tərə- 

findən Frigiyada əsası qoyulduğu üçün qə- 
dimdə Dorilayon adlanmışdır. Lidiyanın 
(с.ә. 676-546), Əhəmənilərin (e.ə. 546- 
331), Makedoniyalı İsgəndərin işğalından 
sonra Selevkilərin (e.ə. 323-280), qalatla- 

rın yaratdığı Perqam dövlətinin (e.ə. 280- 
133) hakimiyyəti altında olmuşdur. Е.ә. 
133 ildə Roma imperiyasının tərkibinə qa- 
tilmişdir. Bizans dövründə Ə. imperatorla- 
rın istirahət yerinə çevrilmişdir. 8 əsrdə 
ərəb tayfalarının buraya köçməsindən sonra 
şəhər Duruliya adlandırılmışdır. 1074 ildə: 

Ə.-i Səlcuqlar ələ keçirmiş, lakin 1097 ildə: 
səlibçilər şəhəri tutmuşlar. Bizans impera- 
toru şəhəri möhkəmləndirsə də, 1182 ildə: 
səlcuqlar Ə.-i geri almışlar. Osmanlı döv- 
ründə şəhər mühüm rol oynamış, 14 əsrin 
əvvəllərində Osmanlı dövlətinin paytaxtı 
(Ədimənin fəthinə qədər) olmuşdur. 1921 
ilin yazında yunanların kamalçı türk qoşun- 
larını mühasirəyə alıb darmadağın etmək 
istədiyi dövrdə Ə. hərbi əməliyyatların: 
mərkəzi olmuşdu. Yunanların döyüşdə qə- 
ləbə çalmasına baxmayaraq, kamalçılara: 
mühasirədən çıxmaq müyəssər oldu, bu да 
müharibənin gələcək gedişində həlledici rol 
oynamışdı. 1922 ilin yayında Türkiyə qo- 
şunları Ә.- geri almışlar. 

Ə.-də Türk Silahlı Qüvvələri Koman- 
danlığı, hərbi və mülki təyyarə limanları 
yerləşir. Bir çox təhsil müəssisələri, o cüm- 
lədən Anadolu (1958, Ə. İqtisadi və Ticari 
Elmlər Akademiyası: 1982 ildən müasir adı: 
ilə: nəzdində 12 fakültə, 8 in-t, 8 lisey), Os- 
manqazi (1993: nəzdində 4 fakültə, 41п-4, 2 

әкини пар 

lisey) un-tləri, Arxeoloyi (1966), Atatürk və 
mədəniyyət (1970), Osmanlı evi etnoqrafi- 
ya muzeyləri, 2 kitabxana, 3 teatr və s. fəa- 
liyyət: göstərir. 1995 ildən hər il 9 gün 
müasir şüşə sənəti beynəlxalq festivalı və 

beynəlxalq bişmiş torpaq simpoziumu 

(2001) keçirili 
Həftəlik "Midas qəzetəsi” və “Xəbər 

26”, aylıq “Əskişəhərə baxış” qəzetləri və 
$ gündəlik qəzet nəşr olunur. Ə.-də yerli 
“Kanal 267, “Es TV” və “TVA” (Anadolu 
Un-tinin televiziya kanalı) kanalları fəa- 
liyyət göstərir, burada həm də “ATV”, 
“NTV”, “Shovv TV” və “TRT” kanallarının 
nümayəndəlikləri yerləşir. 

Ә.4п 114 idman klubunda 12762 nəfər 

idmanın müxtəlif növləri ilə (atçılıq, at- 

letizm, basketbol, boks, futbol, güləş, cudo, 
karate, taekvando, tennis, voleybol, üzgü- 
çülük) məşğul olur. “Əskişəhərspor” futbol 
klubu yerli oyunlarını “Əskişəhər Atatürk" 
stadionunda (18608 tamaşaçı) keçirir. 
ƏSQƏD MUXTAR, Əsqəd Мих(а- 

rov (23.12.1920, Özb. SSR, Fərqanə – 
17.41997, Daşkənd) – özbək yazıçısı. Ола 
Asiya Un-tinin filologiya fakültəsini bitir- 
mişdir (1942). 1957-69 illərdə Özb. SSR 
Yazıçılar İttifaqının katibi olmuşdur, “Şərq 
ulduzu”, “Gülüstan” humallarında, Əndican: 
Pedoqofi İn-tunda özbək ədəbiyyatı kafed- 
rasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

ƏM, 20 əsrin 20-ci illərində qadın azadlığı 
uğrunda gedən mübarizədən bəhs edən par- 
laq lövhələr yaratmışdır. “Bacılar” (1955), 
“Doğuluş” (1961), “Çinar” (1969, Həmzə 
ad. mükafat, 1973) romanlarında, "Çaylar 
qovuşan yerdə” (1950), “Sanki fırtınada 
dinclik var” (1976) və s. povestlərində ӧз 

bək xalqının həyat və məişəti realistcəsinə 
təsvir olunur, sadə adamların mənəvi gözəl- 
liyi tərənnüm edilir. “99 miniatür” (1962), 
“Şeirlər” (1966), "Günəşli yelləncəklər” 
(1975) və s. şeir kitablarının müəllifidir. 

Əskişəhər şəhərindən görünüş, Türkiyə. 

A.S.Puşkin, M.Y.Lermontov, M.Qorki, 
V.V.Mayakovski, A.A.Blok və T.Q.Şev- 
çenkonun bir sıra əsərlərini özbək dilinə 
tərcümə etmişdir. Bəzi əsərləri Azərb. di- 
linə tərcümə olunmuşdur. 

Əsərləri: Hər kəsin öz vətəni var. B.. 1965: 
Bpeus, Onur, Mİ, 1969, 
ƏSL QURBAĞALAR (Ranidac) - quy- 
Tuqsuz suda-quruda yaşayanlar dəstəsin- 
dən fəsilə, Bədəninin uz. yetkin fərdlərdə 

1,5 sm-dən 35,6 уун-әдәк, kütləsi 3,5 kq-a 

qədərdir: iyüklüyünə görə 
2” qurbağa və qurbağa-qoliaf (Conra- 

va goliath) dəstənin ən iri nümayəndəsidir. 

Dərisi hamar, rəngi çox vaxt tünd ləkəli və 
zolaqlı, yaşıl və ya qəhvəyi çalarlıdır. Bə- 
dəni müxtəlif proporsiyalıdır, arxa ətrafları, 
adətən, uzunsovdur, barmaqları arasinda 
yaxşı inkişaf etmiş üzmə pərdəsi var. Arxa 
иси haçalı dilinin ön tərəfdən damağa bir- 

ləşməsi cinsin səciyyəvi xüsusiy 
Gözləri iridir, təbil pərdələri var. Fəqərələri 
önə tərəf basıqdır, oma fəqərəsinin köndə- 
lən çıxıntıları silindrik, yaxud ensizdir. Diş- 
lər yalniz üst çənədədir. 44 cinsdə birləşmiş 
700-dən artıq növü var, onların ən irisi 200- 
dən çox növü olan əsl qurbağa (Rana) cinsi 
çox geniş yayılmışdır. Cənubi Amerika və 
Avstraliyanın c.-unda, Yeni Zelandiya və 
qütb r-nlarında Ə,q.-ya rast gəlinmir. Onlar 
müasir quyruqsuz suda-quruda yaşayanlar 

Bəbiri qurbağa (Rana pipiens), 

arasında həyat tərzinin və yaşayış yerinin 
müxtəlifliyinin daha çox olması ilə səciy- 
yələnir, Quruda, sahildə və suda yaşayan 
növləri var: quruda yaşayan bəzi formaları: 

ağaca dırmanmağa və ya torpağa girib giz- 
lənməyə uyğunlaşmışdır. Ә.д. müxtlif 
onurğasızlarla (cücülər, çoxayaqlılar, mol- 
yusklar, oliqoxetlər), iri formaları isə xırda 
onurğalılarla qidalanır. Çoxalma su hövzə- 

lərində gedir: müxtəlif növlərə mənsub di- 
şilər mövsüm ərzində 500-dən 20 minədək: 
kürü tökür. Çoxalma dövründə Ə.q--ın ço- 
xu müxtəlif səs siqnalları (“konsertlər”) ve- 

rirlər. Azərb.-da 4 növü - Kiçik Asiya 
qurbağası (R. macrocnemus), Cənubi Qaf- 
quz qurbağası, (R. cameranoi), göl qurba- 
ğası (R. ridibunda ridibunda) və qısaayaq 
göl qurbağası (R. ridibunda saharica) yayıl- 
mişdir. Quruda və suda yaşayan növləri 
var, Suda yaşıyanlarda yaşıl, qurudu yaşa- 
yanlarda qəhvəyi və boz rəng üstünlük 
təşkil edir. Ə.q. laboratoriya tədqiqatlarının 
ənənəvi obyektidir. Bəzi növlərinin arxa ət- 
raflarının əti qidada delikates kimi istifadə 
olunur. Şimali Amerikada yaşayan bəbiri 
qurbağa (Rana pipiens) BTMİ-nin “Qırmızı 
kitab”ına daxil edilmişdir. 

“ƏSLİ VƏ KƏRƏM”- Azərb. məhəbbət 

dastanı. Bir sıra motivləri çox qədim olsa 
da, əsasən, 16 əsrin əvvəllərində yaranmış 
və həmin əsrdə də formalaşmağa başlamış- 
dir. Dastanın süfet etibarilə bir-birindən çox 

da fərqlənməyən müxtəlif variantları var 
(Gəncə, İstanbul və 5.), Əsas fərq Kərəmin 
bəzən gəncəli, bəzən də isfahanlı, bəzən 
Ziyad xanın oğlu, bəzən şah 
molla oğlu kimi göstərilməsindədir. Das- 
tanda yer alan qoşmaların isə çi 
riantları mövcuddur, Bu ədəbi folklor ör- 

nəyində vəfa, sədaqət, azad sevgi, dostluq 
tərənnüm olunur, həmçinin o dövrün ic- 
timai-siyasi vəziyyəti, xalqın dünyagörüşü, 
dövrə münasibəti ifadə edilir. Dastanda çı 

qabarıq şəkildə tərənnüm olunan məsələlər- 
dən biri saysız-hesabsız qoşmaların misra- 
Јаппа hopan vətən məhəbbətidir. Mövzusu, 
quruluşu və süfeti ilə başqa dastanlardan 
fərqlənən “Ə. və К."-п Qafqaz, Orta Asi- 
ya, Kiçik Asiya və Yaxın Şərqdə oriyinal 
variantları mövcuddur. H.Araslı, M.Təh- 

masib, X.Koroğlu, türk alimi H.H.Boratav 

və b. tədqiqatçılar “Ə. və K.”-in: Azərb.- 
da yarandığını göstərmişlər. Bu, dastanda- 
ki hadisələr, coğrafi adlar və s. ilə də təs- 
diq olunur. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, 
(S.Mümuz, M.Təhmasib, türk alimləri 

M.F.Köprülü, V.M.Qocatürk, V.C.Aşkun 
və Ы.) Kərəm tarixi şəxsiyyət və dastanın 
yaradıcısıdır. “Ə. və К.” dastanının möv- 
zusu əsasında Ü.Hacıbəyli 1913 ildə eyni- 

497 



adlı opera bəstələmişdir. Dastanın ideya və 

nliyi ilə əlaqədar bir çox aşıq 
"Yanıq Kərəmi”, "Hic- arı (“Kərəmi”, 

saf və azad məhəbbət simvolu kimi geniş 
tərənnüm edilmişdir. 
ƏSLİKEŞ - İranın 

nda kənd. Miy 
rqi Azərbaycan osta 
şəhristanının Türk 

i Gərm kəndistanında, bölg 
Хт 5-дә yerləşir. 

anın Şərqi Azərbaycan 
di şəhristanının Mər. 
nat stanında, 

ƏSLİKƏND 

Amşm--q--də yerləşir 
ƏSMAİ-HÜSNA, əl-hüs 

| adlı adlar) 

(Ü.Hacıbəyli) operasından səhnə, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatn, 

narında yerləşir. Әһ. 268 (2006). Kənddə 
ibtidai məktəb var. 

“Əsli və K. 

və Kiçik Qafqaz, Lənkəran bölgələrində, 
orta dağ qurşağından Alp qurşağınadək klə yanaşı 

ləşdirir İ meşə və kolluqlarda, bəzən qayalıqlarda ƏSMƏRƏ (ər 5,şaal ).Asmera = Erit. 
: dəfə xatırlanır (7:180: rast gəlinir. Bir növü (A. vuznetzovi) reyanın paytaxtı, Maekel əyalətinin inz. m. 

Әһ, 649 min (2013). Efiopiya yaylasının 
şm--ında, 2300 m yüksəklikdə yerləşir. 
Nəql. qovşağı. Qırmızı dənizdəki Мазваиа 
portu ilə avtomobil və dy. əlaqəsi var. Bey- 
nəlxalq aeroport. Ölkənin iri ticarət və mə- 
dəniyyət mərkəzidir. Un-t (1958 ildən 
italyan, 1968 ildən ingilis şöbələri fəaliyyət 
göstərir): yeyinti, toxuculuq, poliqrafiya sə- 
nayesi, tikinti materialları istehsalı var. 

halının Bolnisi bələdiyyəsində, tarixi Şəhər təqr. 13-14 əsrlərdə salınmışdır. 
Borçalı mahalı ərazisində azərb.-ların yaşa- 1889 ildə İtaliya tərəfindən işğal olunmuş 
фир kənd. Bi şaver və 1897 ildə müstəmləkənin paytaxtına 
çayının sol sah çevrilmişdi. 1930-cu illərin sonlarında ital- 

Azərb.-da təsvir olunmuşdur. Bəzi növləri 
və iynəyarpaqlı — enliyarpaqlı 

tipik bitkiləridir. Ə.-nin bütün 

sində isə arı 
enliyarmaq 
meşi 
hissələri zəhərlidir. Erkən çiçəkləyən deko- 

bitki kimi Ə. 16 əsrdən becərilir: çox- 
u forma və sortları məlumdur. 
ƏSMƏ İFLİC - bax Parkinson xəstəliyi 
ƏSMƏLƏR (gürcücə Asmalari, 1991 il- 

ni Mskneti) – Gürc.-nın Kvemo-Kartli 

sidən 7 km ş.-də, M 
lində, dəniz səviyyəsindən 

450 myüksəklikdə, avtomobil yolunun kə- yanlar yeni infrastruktur yaradaraq və yı 

Əsmərə şəhərindən görünüş. 

ƏSR 

Əsmərə. Müqəddəs İosif kilsəsi 

binalar tikdirərək şəhərin simasını dəyiş- 
miş, bundan sonra Ə.-ni “Kiçik Roma 
(ital, Piccola Roma) adlandırmışdılar. Erit- 

reya-Efiopiya müharibəsi zamanı mühüm 
rol oynamış Ə. 1993 ildən Eritreyanın pay- 
taxtıdır. 
ƏSMƏRUD - İranın Ərdəbil ostanında 

kənd. Xalxal şəhristanının Şahrud bölgəsi- 
nin Xuruşrüstəm kəndistanında, Şahrud 
qəs.-ndən 17 km şm.-da yerləşir. 
ƏSMƏTOV Vəli Yadulla oğlu (4.2.6. 

1963, Yardımlı r-nunun Çayüzü k.) 

Azərb. tibb alimi, farmakoloq. Tibb üzrə 
e.d. (2009), prof, (2015), Azərb. Tibb İn- 

tunu (indiki ATU) bitirmişdir (1990). Hə- 
min ildən Azərb. Tibb Un-tnin farmako- 
logiya kafedrasında (2015 ildən prof.) 

yir. Tədqiqatları, əsasən, uzunmüddətli 
neyroleptik terapiya zamanı törənən əlavə 

tlərin farmakololi korreksiyasına həsr 
olunmuşdur. 100-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən 6 dərslik və dərs vəsaitinin 

müəllifidir. 

ƏSNAF (ər, ӧз) - siniflər) - orta əsr- 
lərdə Yaxın Şərqin bir sıra ölkəsində, həm- 

çinin Azərb.-da sənətkarların birləşdikləri 
sex təşkilatı, Təşkilatın üzvləri də Ә, adla- 
nırdı. Ə.-lar haqqında ilk məlumat 9 əsrə 
aiddir. Azərb.-da dəmirçi, papaqçı, baş- 
maqçı, dərzi, əllaf və s. peşə sahiblərini 
birləşdirən Ə. təşkilatları geniş yayılmışdı. 
Ə. təşkilatına daxil olmaq məcburi deyildi. 
Hər bir Ə. təşkilatının öz bayrağı var idi. 
Bayrağın üzərində bir növ həmin təşkilatın 
embleminə çevrilmiş əmək alətlərinin rəs- 
mi olurdu. Ə.-lar şəhər idarəsinə tabe idilər. 

Ə, təşkilatlarının yazılı nizamnaməsi olma- 

sa da, xüsusi idarə qaydaları, yığıncaq şura- 
sı və məhkəməsi vardı. Ə, təşkilatlarında 

inzibati idarə işləri ustabaşı, kəndxuda və: 

ya rişsəfid (ağsaqqal), xəzinədar və 
igidbaşının əlində cəmləşmişdi. Ə. təşki- 

latının rəhbəri üç ildən bir (nadir hallarda 

isə beş ildən bir) seçilən ustabaşı idi. 
Vergi və mükəlləfiyyətləri bölüşdürmək, 
Ə. üzvlərinin fəaliyyətinə nəzarət etmək, 
xammal alınması, hazır məhsulun satılması 

və s, ilə ustabaşı məşğul olurdu. Bütün bu 
işlərin icrası üçün ustabaşıya üç və ya dörd 
(Səfəvilər dövründə iki) ağsaqqaldan 
ibarət köməkçi seçilirdi. Ə.-ın maliyyə işlə- 
rinə xəzinədar baxırdı. Bazara mal 

gəldiyini öyrənmək, Ə. üzvlərini yığıncağa 
çağırmaq, müqəssiri məhkəməyə gətirmək 
vəs, işləri icra etmək üçün təşkilatın xüsusi 
igidbaşısı olurdu. İgidbaşılığa yararlı 
adam tapılmayanda, Ə. üzvləri növbə ilə bu 
vəzifəni icra edirdilər 

Ə, təşkilatları sənətkarları feodal özba- 

şınalığından qorumaqda və sənətkarlığın 
inkişafında müəyyən rol oynamışlar. 19 əs- 
rin ikinci yarısından Azərb.-da Ə, təşkilat- 
ları aradan çıxmışdır. 

ƏK - onurğalı heyvanlarda və insanda 
ağız boşluğunu udlaqda birləşdirən dəlik 
Qida udlağa Ə.-dən daxil olur 
ƏSNƏMƏ - reflektor akt: yorğunluq, ha- 
vasızlıq, ürək-damar sistemi fəaliyyətinin 
pisləşməsi, hərəkətsizlik. həmçinin yuxulu 

ətdə baş verir. Klinik əhəmiyyəti və 
ən xəstəliklərdəki rolu öyrənilmə- 

mişdir. Uzun-uzadı Ə. beyində oksigc: 
liğının və bəzi xəstəliklərin simptomu ola 
bilər. 
ƏSPƏRƏK, reze da (Reseda) — əspərək- 

kimilər fəsiləsindən bir, iki və çoxillik ot 

cinsi. Yarpaqları növbəli, bütöv, bölümlü, 
lələkvarı bölümlüdür. Çiçəkləri xırda, iki- 
cinsli, qeyri-müntəzəmdir, salxımvarı, ya- 
xud sünbülvarı təpə çiçək qrupunda top- 
lanmışdır. Ləçəkləri ağ, sarı, yaşılımüıl-sa- 
ndir, 3-4 meyvə yarpaqcığından ibarət yu- 
murtalıq üstdür. Meyvəsi içərisində çoxlu 
xırda toxumları olan qutucuqdur. 60 növü 

Əsmərə məscidi. 1938, 

var, Avrasiya və Şimali Afrikada, əsasən 
Aralıq dənizi ölkələrində yayılmışdır. Orta 
Asiya, Qafqaz, bir qədər də Rusiyanın 
Avropa hissəsində rast gəlinir. Azərb.-da 6 
növü məlumdur (biri becərilir). Ətirli Ə. 
(R. odorata) ətirli çiçəklərinə “görə” bağ və 
parklarda becərilir. Bəzi növləri məs, sarı 
Ə.-in (R. lutea) yerüstü hissəsinin tərki- 
bində olan sarı rəngdən yun və ipək bo- 
yamaq üçün istifadə olunur. Quru dərə və 

San əspərək (Reseda hutca) 

yamaclarda, daşlı və əhəngdaşlı torpaqlar 
da, əkinlərdə, məndəcərliklərdə bitir. 
ƏSPƏRİN - İranın Zəncan ostanında 
kənd. Mərkəzi şəhristanının Qiydar bölgə 
sinin Sicasrud kəndistanında, Qiydar qəs.- 

ndən 35 km şm--q--də yerləşir. 
ƏSR, geologiyada - bir mərtəbə sü- 
xur qatının əmələ gəlməsi üçün lazım olun 
geol. vaxt, İzotop təyini məlumatlarına gö- 
rə, geol. Ə.-lərin davamiyyəti Paleozoyda 
10-пп/п, ә yaxın, Mezozoy və Kaynozoyda 
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ƏSRİK 

5-6 mln, il olmuşdur. Bir neçə Ə, geol. 
epoxanı əmələ gətirir. 

ƏSRİK – Azərb. Resp: Tovuz r-nunda çay. 
Axınca çayının sağ qolu: Uz, 48 İn, hövzə- 
sinin sah. 170 , Şahdağ silsiləsinin şm. 
yamacından (1750 rn hünd--dən) başlanır. 
Yeraltı və yağış suları Нә qidalanır. Suvar- 
mada istifadə edilir. 
ƏSRİK - Azərb. Resp. Kəlbəcər r-nunda 
kond. Əsrik ə.d--nin (Əsrik, С̧оһапрәгәһ- 
məz, Çormun, Alıbəyli k.-ləri daxildir) 
mərkəzi, R-n mərkəzindən 16 (ән c-ş-də, 
Kəlbəcər-Başlıbel avtomobil yolu kənarin- 
da, Tutqunçayın sahilində, Qonur d-nın ş 
ətəyindədir. Əh. 365 (2015). 
(1993, aprel) əvvəl heyvandarlı 
tütünçülüklə məşğul olmuşdur. Orta mək- 
təb, uşaq bağçası, kitabxana, mədəniyyət 
evi, rabitə qovşağı, xəstəxana var idi 

ƏSRİK CIRDAXAN - Azərb: Resp, То- 
vuz r-nunda kənd. Əsrik Cırdaxan ә.Ф-пба 
mərkəzi. R-n mərkəzindən 14 im e.-d 

1 sahilində, duğətəyi ərazidədir. 
Əh, 2197 (2015): heyvandarlıq və əkinçi- 
liklə məşğuldur. Tam orta məktəb, üşaq 

əxana, klub, kitabxana, тпе- bağçası, xə 
marlıq abidələrindən məbəd və qala divar- 

larının qalıqları var. 
“ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ" – 1994 il sen- 
iyabrın 20-də Bakıda Xəzər dənizinin 

rb, sektorunda “Azəri”, “Çıraq" yataq- 
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə 

i və hasil olunan neftin pay şək- 
üşdürülməsi haqqında” dünyanın 

fişirkəti ilə bağlanmış müqavi- 
ənin bağlanmasının təşəbbüska 

n Azərb, xalqının Ümummilli lideri, Azərb 
n Prezidenti Heydər Əliyev idi. 
şırğı ilə bu böyük stratefi məsə- 

ə ilk günlərdən laşması işinə 
ARDNŞ-in birinci vifse-prezidenti, millət 
vəkili İlham Əliyev cəlb olunmuş, yeni neft 
strategiyasının ha rlanması və uğurla hə- 
yata keçirilməsinin 

olmuşdu, Mi 
qədar danışıqların son mərhələsi İstanbul 

alştirakçılarından 
iqavilənin bağlanması ilə əla- 

və Hyustonda keçmişdi. Çətinliklərə bax- 
yaraq, tarixi sənəd Azərb. milli məna- 

uyğun hazırlanmışdı. 1994 il s 
abrın 20-də Bakıda, Gülüstan sarayın- 

əzər dənizinin Azərb. sektorundakı 
, "Çıraq”, "Günəşli" yataqlarının 

dərin su qatlarındakı neftin birgə işlənməsi 
haqqında, dəyəri 7,4 mird. dollar olan 
“məhsulun pay bölgüsü” tipli müqavilə 
imzalanmışdı. Müqavilə öz tarixi, siyasi 
və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə “Ə.m.” 
adlandırılmış, təqr. 400 səhifə həcmində 
və dörd dildə hazırlanmışdır. "Ə.m.”ndə 

dünyanın 8 ölkəsinin (Azərb., ABŞ, B.Bri- 

taniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponi- 
ya və Səudiyyə Ərəbistanı) 13 ən məşhur: 
neft şirkəti (Amoco, BP, MeDermott, 
UNOCAL, ARDNŞ, Lukoil, Statoil, 
Exxon, Türkiyə Petrolları, Pennzoil, 
İTOCHU, Ramco, Delta) iştirak etmişdir. 
“Ə.m:” Azərb. Resp. Milli Məclisi tərəfin- 
dən təsdiq edilmiş və 1994 il. dekabrın 12- 
də qüvvəyə minmişdir. Bu müqavilə son- 
radan 19 ölkəni təmsil edən 41 neft şirkə- 
ti ilə daha 30-dək sazişin imzalanmasına 

yol açmışdı. “Ə.m.” həm karbohidrogen 
ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan 
sərmayələrin həcminə görə dünyada möv- 
cud olan ən iri sazişlər siyahısına daxildir. 
Azərb, xalqının Ümummilli lideri H.Əliyev 
müqavilənin əhəmiyyətini belə qiymətlən- 
dirmişdir: "Əsrin müqaviləsi ilə qoyduğu- 

XI əsrdə Azərbaycan xalqının 
van həyatı, müstəqil Azərbay- 

сап dövlətinin suverenliyinin daha da möh- 
kəmləndirilməsi üçün gözəl imkanlar ya- 
radır və inanıram ki, XXI əsr müstəqil 
Azərbaycan dövləti üçün ən xoşbəxt dövr 
olacaqdır”. 
ƏSSAR TƏBRİZİ (Şəmsəddin Hacı Мә- 
həmmədin təxəllüsü: 1325, Təbriz — 1390, 

Təbriz) – Azərb. şairi və alimi. Nizami рое- 
ziyasının humunist ənənələrini 14 əsrdə da- 

vam etdirən sənətkarlardan biri. Təbrizdə 

Ə Təbrizinin “Mehr və Müştəri" poemasına 
çəkilmiş miniatür, 1476, 

Uolters Sənət Muzeyi. ABŞ, 

məşhur münəccim Əbdüssəmədin 3 
olmuşdur. Farsca yazmışdır. Sultan 
sin sarayına dəvət olunmuş, lakin 
saraydan uzaqlaşmışdır. Ə.T.-nin irsi: 
şeirlər divanından, “ Mehr və Müştəri" po 
masından, “Saqinamə"dən, “Əl-vafi fi тәк. 
dəd ül-qəvafi” ("Qafiyələrin sayı haqqında: 
təfsilat”) adlı nəzəri əsərdən ibarətdir, 120 
beyldən ibarət olan “Saqinamə" məsnəvisi: 
şairin insan və zaman haqqındakı düşüncə- 
lərini əks etdirir, azadfikirli filosof kimi ya- 
radılışın sirlərindən söz açır, zamanla: 
insanın münasibətlərindəki ədalətsizliyi, 
zülmü göstərir, Ə.T.-nin ən mühüm ədəbi 
əsəri “Mehr və Müştəri”(1376) poemasıdır, 

20 beytdən ibarətdir. Xeyirlə şərin müba- 

fizəsi və xeyirin şər üzərində qələbəsinə ro- 
mantik inam əsərin əsas qayəsidir. Şair öz 

arzu və qənaətlərini, insana yeni münasibə. 

tini yaratdığı idcal surətlərdə əks etdirmiş- 
dir. Onun qəhrəmanlarındakı yüksək insani 

keyfiyyətlər, düzlük, dostluğa sədaqət, dost. 
yolunda fədakarlıq, qeyri-insani duyğular- 
dan imtina, şər və qaranlıqla mübarizə 
onları ülviləşdirir, ucaldır. Ə.T. yüksək 
sənətkarlıqla yazdığı əsərlərindəki qəhrə- 
manlarını ideal dünyəvi şəxslər kimi səciy- 
yələndirməklə, orta əsrlərdə insan haqqında 
yayılmış təsəvvürləri alt-üst etməyi bacar- 

mişdir. Ә.Сапи, Avropa və rus şərqşünas- 
larından K.Peyper, В.А.Оогп, İ.Pidzi, 
A.Y.Krımski Ə.T.-nin yaradıcılığından: 

bəhs etmişlər. “Mehr və Müştəri" poeması: 

şairin ölümündən 70 il sonra türk dilinə, 19 
əsrdə alman dilinə (bəzi fəsilləri), 20 əsrdə 
isə Azərb. və urdu dillərinə tərcümə olun- 
muşdur. Əsərin 2 əlyazma nüsxəsi AMEA- 
nın M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tunda 
saxlanılır. 

Əli: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə, 1 
В, 1960: Cahani Q. Əssar Təbrizinin "Mehr və 
Müştəri” poeması, В, 1968: Səfərli Ə, Yusi- 
fov X. Qədim və oru əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı 
Вә 1982 
ƏSTƏRQAN - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Əhər şəhristanının Vərzə- 
qan bölgəsinin Qərbi Dizmar kəndista- 
nında, Vərzəqan qəs.-ndən 37 km q.-də 
yerləşir. 

ƏSYÜT (ər, 15 Ы.) - Misirdə şəhər, Əs- 
yut mühafazasının inz. m. Әһ, 400 min 
(2008). Nil çayının sol sahilində port. D.y. 
st. Ticarət-nəql. mərkəzidir. Pambiqəyirmə, 
dəri-ayaqqabı, xalçaçılıq, sement, kimya 
sənayesi var, Kustar sənətkarlıq inkişaf et- 
mişdir. Yaxınlığında suvarma sistemi üçün 

iki bənd tikilmişdir. 
Qədim Misirin Orta Şahlıq dövründə 

(с.ә. 2050 – e.ə. 1750) Syut adı ilə Yuxarı 
Misir nomlarından birinin paytaxtı olmuş- 

0 əmə 

Əsyut Universiteti, 

dür, Sudana gedən karvan yolunun üzərin- 
də yerləşən mühüm məntəqələrdən biri idi. 
Un-t (1957 ildən), Pedaqoii İn-t fəaliyyət 
göstərir. 
ƏŞƏRİ (==) Əbül-Həsən Əli ibn İs- 
mayıl (873, Bəsrə — 935, Bağdad) — ərəb 
mütəfəkkiri, əşəriyyə kəlam məktəbinin ba- 
nisi. Təhsilini Bəsrə mötəzililərinin rəhbəri 
olan ögey atası Əbu Əli Cübbaidən almış- 
dir. 912-913 illərdə mötəzilədən ayrılaraq 
Bağdada: köçmüşdür, Burada öz nəzəri 

sistemini yaratmış, elmi dərnək təşkil et- 

mişdir. Ən görkəmli tələbələri sonradan 
əşəriyyənin inkişafında mühüm rol oy- 
namış Əbül-Həsən Bahili və İbn Mücahid 
Bəsridir. Ə.-nin 100-dən çox əsərindən 

altısı dövrümüzə gəlib çatmışdır. Həcmcə 
ən böyük əsəri olan və müxtəlif islam mək- 

təblərinin düşüncə sistemini işıqlandıran 

"Məqalatül-islamiyyin və ixtilafül-müsəl- 

lin” islam əqidə tarixi barədə ən qədim və 
ən mötəbər mənbə hesab olunur. “Əl- 

Lümə” əsərində Ə.-nin ontololi və natur- 
fəlsəfi görüşləri yer alır. 

ƏŞƏRİYYƏ (2: ya2Y1) – kəlam məktəb- 
lərindən biri, Məktəbin ilkin kökləri artıq 9 
əsrdən etibarən mötəzilə və digər müxalif 
kəlam məktəbləri ilə mübarizədə ənənəçilər 
(“əshab əl-hədis") daxilində yaranmığa 
başlamışdı. /Ыл Əsakir ilkin “əhli-sünnə 
mütəkəllimləri” arasında Haris Mühasi- 
binin (6. 857) də adın çəkir. Əbül-Həsən 
Əşərinin öz fundamental nəzəri sistemini 
qurması və elmi dəmək təşkil etməsi ilə Ə.- 

nin kəlam məktəbi kimi formalaşması başa 
çatmışdı. Məktəb Əşəridən sonra, əsasən, 
Əbül-Həsən əl-Bahili (6. 980), Əbu Bəkr 

əl-Baqillani (6. 1013), İbn Furək (6. 1015), 
Əbu İshaq əl-İsfərayini (6. 1027), Əbu 
Bəkr əl-Beyhəqi (ö. 1066), Quşeyri (6. 
1072), Əbül-Məali əl-Cüveyni (6. 1085), 

Qəzzali (б. 1111), Şəhristani (6. 1153), 

Fəxrəddin Razi (6. 1209) və Ы. tərəfindən 
inkişaf etdirilmiş, İran, Ərəbistan, Şimali 
Afrika və Əndəlisdə intişar tapmışdı. Səl- 
cuq sultanı: 1: Toğrul bəyin 11038-63) 
dövründə əşərilər kafir elan edilmiş, tərəf: 
дапап təqiblərə məruz qalmışdılar. Son- 
ralar (Alp Arslanın hakimiyyəti dövründə) 
təqiblər dayandırılmışdır. Ə, Səlcuqi vəziri 
Nizamülmülk, Misir hakimi Səlahəddin 

Əyyubi, Şimali Afrikada Müvəhhidlərin 
banisi İbn Tumirr (6. 1130) tərəfindən dəs- 
təklənirdi. Əsasən mötədil maliki və şafii 
məzhəblərində özünə tərəfdar tapan Ə. hə- 
nəfilər və hənbəlilərin təqibinə məruz 
qalır, müxtəlif əqidə məsələlərinə, eləcə дә. 

ictimai-siyasi amillərə görə mötəzililər, 
kər ramilər (bax Kərramiyyə) və imamilər 

(bax İmamiyyə) tərəfindən də sərt qar- 
şılanırdı. 

Metodolofi əsasları, Ə, Əşəri və onun 
tərəfdarlarının mötəzilənin ifrat rasionaliz- 
mi ilə ənənəçilərin ifrat /idcizmi arasında 
ortamövqeli sistem yaratmıq cəhdlərindən 

meydana gəlmişdir. Əşərinin əvvəllər dini 
mətnlərin rasional izahından qaçmasına 
(əql metodu) və mərnlərə əsaslanmasına 
(nəql metodu) baxmayaraq, sonrakı əşəri 
alimlərində rasionalizmə qayıdış müşahidə 
olunmağa başladı: Ə.-nin mötəzilədən əsas 
fərqi kəlam məsələlərinin həllinə daha eh- 
tiyatlı yanaşma idi. Erkən əşərilər (“mü- 

təqəddimun”) dövrü üçün, əsusən, digər 
məktəblərlə fikir mübarizəsi, eləcə də Aris- 
totel fəlsəfəsinin ayrı-ayrı məsələlərdə 
tənqidi fonunda müstəqil metodun işlənib- 
hazırlanması səciyyəvidir. Qəzzali ilə 

başlanan son əşərilər (“mütəəxxirun”) döv- 

ründə Ə--nin klassik məntiq və fəlsəfə ilə 
yaxınlaşması, eləcə də Qəzalinin hissi id- 
raka üstünlük verməsi ilə təsəvvüfün kəla- 

ma nüfuzu müşahidə olunur. F.Razinin iş- 
ləyib-hazırladığı, fəlsəfə iləsintezin zirvəsini 
təşkil edən fəlsəfi kəlam metodu 14 əsrin 
ortalarına qədər Ə.-də hakim oldu. Sədəddin 
Təftəzani (6. 1390) ilə başlayan və təqr, 6 əsr 
davam edən geriləmə dövründə ayrı-ayrı 
mövzulara dair risalələrə rast gəlinir. 

Teoloyi sistem. Ə.-yə görə, varlıqlar və 
hadisələr haqqında məlumat əldə etməyin 
3 mənbəyi var: hiss, ağıl və xəbər (dini 
mənnlər). Qəzzali və Razinin təsəvvüfə yö- 
nələrək, hisslərə (fərdi mənəvi kəşfə) üstün- 

lük verməsinə baxmayaraq: bu metod Ә.-дә. 
ümumilikdə qəbul olunmamışdır. Əşəri 
alimlərin əksəriyyəti əqli dəlillərlə Allahın 
varlığının dərkini mümkün hesab edirdilər, 

Onlar ilahi atributların ("sifətlər”in) “səlbi” 
(inkar sifətləri - heç bir şeyə bənzəməmə, 
tərkibsizlik, cisimsizlik, məkansızlıq vəs.), 

"sübuti" (qüdrət, elm, həyat, iradə, eşitmə, 

görmə və nitq) və “feli” (yaratma, müəy- 

yənləşdirmə, öldürmə, diriltmə və s.) ol- 

maqla üçlü təsnifatını irəli sürürdülər. 

Mötəzililər atributları yalnız ilahi mahiyyə- 
tifadə edən adlar, sifatilər (atributistlər) isə 
real varlıqlar hesab etdiyi halda, əşərilər on- 
Лап ilahi substansiya ilə nə tameyniləşdirir, 

nə də ondan ayırırdılar. Onlar feili atribut- 

ların əzəliliyini inkar edir, məs., yaratmı, 
öldürmə, diriltmə kimi atributların qüdrət 

atributunun yaradılmışlar üzərində təsirin. 
dən əmələ gəldiyini əsas gətirərək, feili at- 
ributları nisbi və müvəqqəti kimi nəzərdən 
keçirirdilər. Mötəzilənin əksinə olarıq, һа- 
disə və proseslərin konkret məqsədə və hə- 
dəfə deyil, kamil ədalət nümayiş etdirən 
mütləq iradəyə bağlı olduğunu irəli sürür. 
dülər. Əşərilər Quranın yaradılmış olduğu 
nu göstərən mötəzililərlə onun əzəliliyinə 
İnanan ənənəçilər arasında orta mövqc se- 

çərək, Qurana “səsli” və “mənəvi” nitq ki- 
mi ikitərəfli yanaşır, ilahi nitqin ideya kimi 

əzəli, söz şəklində isə yaradılmış olduğunu 
bildirirdilər. Mötəzilədən fərqli olaraq, 

Əşərinin Allahın gözlə aydın görülməsinin 
münkünlüyü haqqında fikirlərini Qəzzali 
və Razi inkişaf etdirərək, mənən görmə ide- 
yası ilə əvəzləmişdilər. 

Varlıq fəlsəfəsi nin təbiət fəlsəfəsi, 
kənir. Kainat “hadis” 

(qeyri-əzəli) olub, bir-birinə bənzər cöv- 
һәнәг (substansiyalar) və müxtəlif növ 
ərəzlərin (aksidensiyaların) məcmusudur, 
Varlığın davamlılığı Allahm onu dayamlı 
şəkildə yaratması ilə bağlıdır. Bir әгәг iki 
anda ardıcıl şəkildə mövcud ola bilməz, ci- 

simlər və cövhərlər də ərəzlərə bağlı oldu- 

ğundan, anbaan yenilənirlər. Bu baxımdın 
kainat əbədi deyil. Əşərilərin əksəriyyətinə 
görə, hadisələr arasında səbəb-nəticə əlaqə- 
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ƏŞİRAN 

diyovdır,Filosoflamndatəminizninə qarşı Ə, yazdığı əcvlərə görə 1902 illə izn 
irəli sürülmüş, xüsusilə Qəzzalidə inkişaf kimə olunaraq, birillik həbs cəzasına məh: 
edən bu ideya əşəilərin okkaziomlist inde- kum olunmüşdur. 1903 ildə Misirə getmiş 

teminizminə dəllət etmirdi. Belə ki, pro- Və Məşrtiyyənin elanına qədər orada qal- 
seslərin qanunauyğun xarakteri varlıqlara mişdir. 1904-08 illər: an 

Allah tərəfindən qoyulmuş və onun özünün məhsuldar dövrü olmuş, məhz bu 40, Ы 

də pozmadığı konkret "adətlər”lə (qayda- altı kitab nəşr etdimişdir. Dostlar iləbir- 

larla) izah olunurdu. likdə yaratdığı “Curcuna” və "Zühuri” adlı 
Əşəri alimləri, mötəzilədən fərqli ola- qəzetlərdə əsərləri dərc olunmuşdur. Şeir- 

riq, insanın iradə azadlığını yekdilliklə in- İəri Namiq Kamal və Ziya Paşanın şeirləri 

kar edir, faralizmə yaxınlaşma dərəcəsinə ilə eyni üslubdadır. : 

görə isə bir-birlərindən fərqlənirdilər. Əşəri Əsərləri: Dərçal, 1-2 бәһ, Qahirə, 19007: 

“kəsb" nəzəriyyəsini irəli sürmüşdü: Allah İstimdad. Misir, 1907: Şah və Padşalı Qahirə, 1908: 

“nsanın bütün iradi hərəkətlərinin yaradıcı- İranda yanğın var İsanbl, 1908: Şəir Əxrəfinülliy- 

sıdır, insan özü isə öz hərəkətləri üzərində yadı İstanbul, 1928. 

heç bir təsir gücünə malik olmayıb, yalnız ƏŞRƏF, Məlik Əşrəf (? – 1357, 

onları Yaradandan kəsb edir. Baqillani bu Təbriz) - Çobanilər sülaləsindən Azərb. 

nəzəriyyənin inkişafına təkan verməklə, onu hakimi (1344-571. Qardaşı Kiçik Həsənin 

fatalizmdən uzaqlaşdırmış, hərəkətlərin ölümündən sonra hakimiyyətə keçmişdi. 

yaxşı və ya pis olmasını insanın kəsbetmə Qəddarlığı və zülmkarlığı ilə xalqın nifrəti- 

qabilliyi, yəni onu icra etmək və ya etmə- ni qazanan Ә.-ә qarşı 1344 ilin yazında 

mək bacarığı ilə əsaslandırmışdı. Mötəzili- Təbrizdə üsyan oldu: sonralar hətta nüfuzlu 

lərin etik obyektivizminə qarşı çıxan əşə- əmirlər, o cümlədən Dəli Bəyazid və b. da 
rilərə görə, gözəllik (“hüsn və eybəcərlik qiyam qaldırmışdı. Ə.-in zülmündən əhali 
(“qübh”) insan davranışlarının təbii xüsu- vətəni tərk edib qonşu ölkələrə qaçırdı: Bu 
siyyəti olmayıb, ilahi göstərişlərlə müəy- zamun Qızıl Ordanın paytaxtı Saray ş.-nə 

dair məsələlərdə köçən Qazi Məhiəddin Bərdəi Qızıl Orda 
ən Ə. mötəzilənin xanı Canı bəyi Ә.-ә qarşı mübarizəyə təhrik 

a qarşı çıxırdı. edə bildi. Canı bəy 1356157 ildə Təbrizə 
)на Mahur daxil oldu. Əvvəlcə Mərəndə, sonra isə Xo- 

Гә ya qaçan Ə, tutularaq Təbrizə gətirildi və 
Canı bəyin əmri ilə öldürüldü 
ƏŞRƏF - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Təbriz şəhristanının Xudafərin 
bölgəsinin Keyvan kəndistanında, Xudafə- 
rin qəs.-ndən 13 kn e.-ş--də yerləşir. 
ƏŞRƏF EDİP, soyadı Ferqan (1882, Se- 
rez- 15.12.1971, İstanbul) — türk humalisti, 
yazıçı. İstanbul Hüquq Məktəbini bitir- 
mişdir (1912), İslam birliyi fikrini dəstək- 
ləyirdi. M.Akiflə birgə İslam birliyi dü- 

şüncəsinin mətbuat orqanı olan “Sıratı- 
müstəqim” (sonralar “Səbilür-rəşad”) iur- 
nalını buraxmışdır (1908-66: 1107 nömrəsi 
işıq üzü görmüşdü). İstanbulun Anranra 
qoşunları tərəfindən işğalı dövründə (16 
mart 1920) M.Akif ilə birgə Ankaraya 
köçərək yumalın nəşrini burada davam et- 

dirmiş, dərgi vasitəsilə milli mübarizə hə- 
rəkatını dəstəkləmişdir. Cümhuriyyətin qu- 

rulmasına qarşı çıxaraq həbs olunmuş və 
“Səbilür-rəşad”ı dayandırmaq şərtilə sər- 
bəst buraxılmışdır (1925). “Asör-i ilmiyyə 
kitabxanası” adı ilə tərcümə əsərlərinin 
nəşrinə başlamışdır. 1940 ildə “İslam-Türk 
ensiklopediyası” və “İslam-Türk ensiklope- 
diyası məcmuəsi”ni çıxarmışdır. “Tövhid-i 
əfkar”, "Yeni Sabah”, “Millət”, "Dəyanət", 
“Sabah” və s. qəzet və yumallarda məqa- 
lələri dərc olunmuşdur. 

yənləşir, Esxatologiya) 
ənənəçiləri dəstəkl, 
alleqorik yanaşmasıı 
ƏŞİRAN - Mahur-hindi və 
muğamlarında Vilayəti v 
Şur muğamında isə Şikəstey 
yi-şəms arasında ifa olunan kiçik şöbə. 
ƏŞİRƏT (әг, 5422 — tayfa, qəbilə: nə- 
sil) Yaxın Şərqin bir sıra ölkəsində köçəri 

fars il: 

tayfalara verilən ad. 

ƏŞLƏ - Azərb. Resp. Lənkəran r-nunun 

Rvo ә.4.-пдә kənd, R-n mərkəzindən 13 2m 

c.-q--də, Lənkəran çayının sahilindədir. Əh. 
321 (2015): əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur, 
ƏŞNƏVİYYƏ - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında bölgə. Urmiya şəhristanının c.- 
unda yerləşir, 

ƏŞRƏF Mehmed (1846, Manisa, Kırkağac 

ilçəsi, Gələnbə qəs. - 22.5.1912, Gələnbə) 
türk şairi. İlk təhsilini Gələnbədə, sonra 

isə Manisanın Xatuniyyə mədrəsəsində al- 
mişdir. Ə.-in ilk məlum 

tündə çıxmış bir qitədir. “İzmi 
“Yeni qəzet”, “Hizmət” kimi qəzetlərdə və 
"Şölə-i Ədəb", “Muqtəbəs”, “Ədəb yahu”, 
“Əşrəf” јитаНаллда müxtəlif üslublu şeir- 

ləri nəşr edilmişdir. Türk ədəbiyyatında 
həcv ustası kimi tanınır. Həcvlərində sültan 

Əbdülhəmidi, ictimai həyatdakı zülm, rüş- 

vət, cahilliyi tənqid edən şair vətən, millət, 
hürriyyət, ədalət kimi ali duyğuları təbliğ 
etmişdir. Əsasən, əruz vəznində, qəzəl, qə- 
sidə, məsnəvi və qitə lanrlarında yazmışdır. 
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Qəni Əhmədzai (4.122.I: 
nistan, Lövgər vil.) — Əfqanıstan : 
dövlət xadimi, Kabildə Həbibiyyə 
(1969), həmçinin - 
Livanda Beyrut 
Amerika Un-tini 
(1973) bitirmişdir. 
1977 ildə ABŞ-ın 
Kolumbiya Ün-ti- 
nə daxil olmuş, bu- 
rada antropologiya: 
sahəsində elmlər 
doktoru dərəcəsini 
almışdır. Berklidə 
Kalifomiya Un-tində və Baltimorda Con 
Hopkins Un-tində dərs demişdir. 1991- 
2001 illərdə Dünya bankında çalışmışdır. 
2001 ilin oktyabrında BMT-nin Əfqanıs- 

tandakı xüsusi nümayəndəsinin müşaviri 
təyin olunmuş, Bonn sazişinin hazırlan. 

masında, razılaşdırılmasında və qəbulunda 
iştirak etmişdir. Əfqanıstan prezidenti: 
H.Kərzainin maliyyə məsələləri üzrə baş 
müşaviri (2001-02), maliyyə naziri (2002- 
04), Kabil Dövlət Un-tinin 
10), Əfqanıstanın tam müstəqil 
pası problemləri ilə məşğul olan Keçid 
əlaqələndirmə şurasının sədri (2011-13) 

Resp.-nın prezidentidir. 
ƏŞRƏF MARAĞAYİ (Əşrəf bin Şeyx: 
Əbülhüseyn ibn əl-Həsən Marağayi-Təb- 
rizi: 2, Marağa — 1460, Təbriz) — Azərb. 
şairi. Mükəmməl təhsil almış, Marağada, 

Təbrizdə, Bağdadda və Heratda yaşamış, 
Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın böyük 
oğlu şahzadə Pirbudaqla dost olmuş, Şi- 
razda və Bağdadda onun yanında xidmət 
etmişdir. Adı müxtəlif mənbələrdə Əşrəf 
Xiyabani, Mövlana Seyid Əşrəf və Dərviş 
Əşrəf kimi də çəkilmişdir. Fars dilində yaz- 
mışdır. Nizami ədəbi məktəbinin davamçı- 
larındandır. Qəzəl, qəsidə, rübai, qitə və 
s.-dən ibarət 4 divan ("Ünvan-üş-şəbab" 
(“Gəncliyin məskəni”), “Xeyr ül-ümur” 
("İşlərin xeyiri”), "Əl-Baqiyat ül-salihat” 
("Yaxşı əməllər”), “Mücəddədat üt-təcəl- 

liyyat” ("Təkrar aydınlanmalar”)) yarat- 
mişdir. Ә.М. elm aləmində Nizaminin 
“Xəmsə"sinə bütöv şəkildə nəzirə yazmış 
ilk Azərb, şairi sayılır. N.Gəncəvinin 
“Xəmsə”sinə cavab olan 24 min beytlik 
“Xəmsə”nin (“Mənhəc ül-əbrar” (“Yaxşıla-- 

пп yolu”, 1428), “Riyaz ül-aşiqin" (“Aşiq- 
lər bağı", 1432), “Eşqnamə” (1434), "Həft 
övrəng” ("Yeddi taxt”, 1439) və “Zəfəma- 
mə" (1443) məsnəviləri) müəllifidir. Poe- 
maların adları Nizaminin “Xəmsə”sindən 
fərqli olsa da, onların hər biri müvafiq poe-: 

da süyet xəttindəki hadisələr, o cümlədən 
Xosrovla Şirinin məhəbbəti баһа real səp- 
kidə təsvir olunmuşdur, Bu əsər Ә.М. 
“Xəmsə”sindəki poemaların həcmcə ən 
irisidir (7882 beyt). Ə.M. “Leyli və Məc- 
nun"a nəzirə olan “Eşqnamə"də də süfet 
xəttini oriyinallaşdırmağa, obrazların, xüsu- 
silə Leylinin səciyyəsinə yeniliklər gətir- 
məyə səy göstərmişdir. Şair əsərdə Leyli və 
Məxnunun dilindən deyilmiş 10 qəzəl ver- 
məklə onu epik-lirik poema kimi təqdim et- 
mişdir ki, bu hala Füzulinin “Leyli və 
Məcnun” poemasına qədər həmin mövzuda 
yazılmış əsərlərdə rast gəlinmir. “Yeddi gö- 
zəl” poeması mövzusunda yazılmış “Həft 

övrəng” və “İsgəndəmamə”Yyə nəzirə olan 
“2әГәтатә” роспајап da 5ӧје( xətti, ob- 
razların şərhi, kompozisiya baxımından ori- 
final cəhətlərə malikdir. Şairin diyanlarının 
yeganə yarımçıq əlyazma nüsxələri Rusiya 
FA Şərqşünaslıq İn-tunun Sankt-Peterburq 
şöbəsinin kitabxanasındadır. 

Əd: Алиев ГАО,Леми искгжсты Низами в 
литературах народов Востоҝа. М. 1985, 
ƏŞRƏFABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Bos- 
tanabad bölgəsinin Ucan kəndistanında, 
Bostanabad qəs.-ndən 4 kun c.-da yerləşir. 
ƏŞRƏFİ - qızıl sikkə (çəkisi 3.45 q). 
1422-38 illərdə Misirdə Bürci məmlük sul- 
tanlarından olan Əşrəf Seyfəddin Barsbay 
tərəfindən kəsilmiş və onun adı ilə adlan- 
dirilmişdir. Azərb.-da Səfəvilər dövlətində 
kəsilmiş müvafiq çəkili qızıl sikkələr də Ə. 

adlandırılırdı. 
ƏŞRƏFİ Muxtar Əşrəfoviç (29.5.1912, 
Buxara — 15.12.1975, Daşkənd) — özbək 
bəstəkarı, diriior. SSRİ xalq artisti (1951), 
SSRİ: Dövlət mükafatı laureatı (1943, 
1952), Beynəlxalq 
Nehru mükafatı 
laureatı (1972). 

Səmərqənd Musiqi 
və Xoreoqrafiya 

İn-tunu (1930), 
Leninqrad konser- 
vatoriyasını (1948) 
bitirmişdir. 1930- 
47 illərdə Özbə- 

kistan Opera və 
Balet Teatrının bədii rəhbəri və baş diri- 
doru, 1947 ildən (fasilələrlə) Daşkənd kon- 
servatoriyasının rektonu olmuşdur (1953 

ildən: prof.). “Boran", “Böyük kanal” Süleyman şahın Anadolu valisi Demirtaş 
(1939, 1941: һәг ikisi S.Vasilenko ilə bəytərəfindən öldürülməsindən sonra Ə.b.- 
birgə), "Dilorom” (1958), “Şairin qəlbi” nə son qoyuldu. 
(1961): “Məhəbbət” (1969), ƏŞRƏFOV Əşrəf Haqverdi oğlu (1924, 
“Məhəbbət və qılınc” (1970) baletlərinin, 2 Ucarr-nunun Qazyan k.— 29:9.2001, Bakı) 
simfoniyanın, kantataların (o cümlədən – Azərb, cərrahı. Tibb e.d. (1989), prof. 
Xoşbəxtlik. təranəsi", 1952), kamera-vokal (1991). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu bitir- 
və: instrumental əsərlərin, dram timaşa- mişdir (1953). İn-m bitirdiyi ildən ömrünün 
larına və kinofilmlərə musiqinin müəl- sonunadək Azərb. Dövlət Tibb İn-tunun 
lifidir. 2.Lenin ordeni, 2 “Qırmızı Əmək (indiki ATU) 1 cəmahi xəstəliklər kafedra-- 
Bay " və “Şərəf: nişanı” ördenləri ilə sında işləmişdir. Tədqiqatları, əsasən, öd 
təltif edilmişdir. kisəsi və öd yollarının cərrahi xəstəliklərinə 

Əsəri: Музыка n tocil жизни. Tatev, 1975: həsr edilmişdir. 90-dan çox elmi əsərin 
“ƏŞRƏFİ” NEFT-QAZ YATAĞI - Şi- müəllifidir. 
mali Abşeron qalxımlar zonası neftli-qazlı ƏŞ-ŞEYX, Hermon -Suriya və Livan- 
r-nunda, Xəzər dənizinin Azərb, sektorun- da dağ massivi, Bax Anfilivan. 
da, Bakı ş.-ndən 110 kn, sahildən 70 (ун ş.ıL  ƏŞTƏRƏK - İrəvan xanlığının Karbibasar 
də yerləşən yataq. Yatağın yerləşdiyi əra- mahalında (9.9.1930 ildən Əştərək r-nu), 
zidə dənizin dərinliyi 170-180 m arasında Kaxsax (Abaran) çayının sahilində azərb.-la- 
dəyişir. Qalxım Abşeron-Balxanyanı tek- rın yaşadığı kənd, 9.9.1930 ildən Əştərək 
tonik zonasının Abşeron-Türkmənbaşı an- r-nunun mərkəzi, 1963 ildən resp. tabeli şə- 
tiklinalı hüdudlarındadır. 1959 ildə seysmik hər. Mənbələrdə adına 9 əsrdən rast gəlinən 
kəşfiyyatın ƏOD (əks olunan dalğa) üsulu bu qədim türk yaşayış məntəqəsinə əvvəl 
ilə aşkara çıxarılmışdır, gümbəzvarı bra- 18 əsrdə, İrəvan xanlığının Rusiya tərə- 
xiantiklinaldır. 3530 nı-lik izoxəttə görə findən işğalından sonra və 1928-29-cu illər- 
strukturun ölçüləri 7,3:3.8 kn-dir, ampli- də ermənilər köçürülüb yerləşdirilmişdir. 
ифа: təqr, 65 m təşkil edir. 1998 ildə ƏŞYA,mülki hüquqda – әтиәә for- 
strukturun (аба yaxın hissəsində (dənizin masına malik və mülki hüquqların (əşya 
dərinliyi 170 m) “Dədə Qorqud” üzən qaz- hüququnun) obyektinə aid olan maddi 
ma qurğusundan qazılmış 16-11 kəşfiyyat predmet. Həmçinin nağd pullar və qiymətli 
quyusu (dərinliyi 3711 m) Qırmakialtı lay kağızlar, enerii (məs., neft, qaz, elektrik 
dəstəsinin (sınaq zamanı gündəlik 640 min eneriisi) və təbii (məs,, torpuq sahələri, yer 
mi qaz, 70 t kondensat alınmışdır, kollek- təki sahələri) ehtiyatların müxtəlif növləri 
torun məsaməliliyi 0) və Qırmaklüstü Ə, reftminə malikdir. Azərb. Resp.-nın 
Qumlu lay dəstəsinin (sınaq zamanı gün- Mülki Məcəlləsinə əsasən, bitkilər və hey- 
dəlik 200 min mi qaz, 473 r neft alınmışdır: vanlar Ə. deyildir. Onların hüquqi vəziy- 
kollektorun məsaməliliyi 29,7-33,799, nef- yəti xüsusi qanunla müəyyənləşdirilir. Əgər 
tin xüs.ç. 0,845 q/smi) sənaye əhəmiyyətli qanunvericilikdə ayrı qayda müəyyənləş- 
neft-qazlılığını aşkar etmişdir. Hazırda ya dirilməyibsə, Ə.-ların hüquqi vəziyyəti 

taq konservasiyadadır. bitkilərə və heyvanlara да şamil edilir 
ƏŞRƏFOĞULLARI BƏYLİYİ – təqr. (MM, maddə 135:3), Nağdsız pullar və 
13 əsrin 80-ci illərindən 1326 ilədək Ana- sənədsiz qiymətli kağızlar (tələb hüququ), 
doluda möveud olmuş bəylik. Banisi Bey- eləcə də müstəsna hüquq obyektləri və 
şehirde Əşrəfoğlu Seyfəddin Süleyman bəy mühafizə qabiliyyətli məlumat (intellektual 

idi. Əşrəfoğlu Süleyman bəy səlcuq sultanı mülkiyyət) Ə.-ya aid deyil, 
III Qiyasəddin Keyxosrov 11264-83) haki- Ə--lar dövriyyəsi məhdudlaşdırılmayan 
miyyəti dövründə uc bəyi olmuşdur. Qi- (sərbəst özgəninkiləşdirilən və bir şəxsdən 

yasəddin Keyxosrovun elxan Təküdar başqasına keçən): dövriyyəsi məhdudlaşdı 
Əhmədin əmri ilə öldürülməsindən sonra rılan (xüsusi icazə ilə özgəninkiləşdirilən 
hakimiyyətə Qiyasəddin Məsud gəldi. Öl. və ya yalnız dövriyyənin müəyyən iştirak- 
dürülmüş sultanın anası nəvələrini qoru- çılarna mənsüb ola bilən): lövriyyədən çı- 

maq məqsədilə Əşrəfoğlu Süleyman bəyi xarılmış (özgəninkiləşdirilməsi qadağan 
Konyaya naib vəzifəsinə dəvət etmişdir. edilən və yalnız dövlət mülkiyyətində olan) 

1302 ildə atasının yerinə hakimiyyətə gələn kimi təsnif edilir. Daşınmaz (torpaq sühə- 

Mübarizəddin Mehmcd bəy dövründə Əlb.- ləri, yer təki sahələri, su obyektləri, meşə- 

nin tərkibinə Bolvadin və Akşehir bölgələri lər, çoxillik əkmələr, binalar, qurğular və 

də qatılmışdır. Digər Anadolu bəylərbəyilə- (torpaqla möhkəm bağlı olan digər Ə.-lar, 

rikimi Mübarizəddin Mehmed bəydə 1314 yəni təyinatına tənasübsüz zərər vurul- 

ildə Hülaku əmiri Çobana tabe oldu. 1326 madan yerinin dəyişdirilməsi mümküm 

ildə hakimiyyətə gələn Mehmei bəyin oğlu olmayan obyektlər, dəniz və hava gəmiləri, 

503 



ƏŞYA HÜQUQU 

edilmiş həddə öz mülahizəsinə görə realizə 
edir (Azərb, Resp--nın Mülki Məcəlləsi, m. 

çoxmənzilli yaşayış evlərinin ümumi əm- 152). Əlh. mürləq hüquqdur. Ә.һ. əşyanın 

haki) və daşınar (qanunla daşınmaz Ə.-lanı qı tələb ла 

aid edilə bilməyən bütün Ə.-lar) Ə.-lar əşya iddiaları ilə müdafiə edilir (bax Findi- 

daxili sularda üzən: gəmilər və kosmik 
obyektlər: yaşayış va qeyri-yaşayış sahəsi, 

fərqləndirilir. = kasiya, Neqator iddia). m. 

Bir sıra Avropa ölkələr (Almaniya, Ayrı-ayrı Ə.h.-nun məzmunu və оп/ 

Fransa, İtaliya) qanunvericiliklərində tor- növləri müfəssəl şəkildə qanunla müəyyən- 

ləşdirilir. Mülki hüquq münasibətlərinin iş- 
tirakçıları arasındakı sazişlə Ə.h.-nun yeni: 

növünü yaratmaq, yaxud məlum olan nö- 
vün məzmununu dəyişmək mümkün deyil. 
Ә.һ-пип obyekti yalnız fərdi-müəyyən əş- 
yalardır: məhdudlaşdırılmış Ə.h.-nun (gi- 
rovdan başqa) obyekti isə — daşınmaz əş- 
yalardır. 

Əh. 18-19 əsrlərin ayrıcında feodal 
“parçalanmış” mülkiyyət hüququ sistemi- 
nin mahdudlaşdırılmış Ə.h nəzəriyyəsi 
(başqasının əşyalarına olan hüquqlar, lat. — 
јига in re aliena) ilə əvəzlənməsi nəticəsin- 

də yaranmış Avropa kontinental hüqu- 
qunun ənənəvi institutudur, bu əvəzlənmə 
torpaq sahələrinin və digər məhdud maddi 
ehtiyatların iqtisadi cəhətdən zəruri və 
hüquqi baxımdan müdafiə olunan qaydada 
bir şəxsin digər şəxslərin belə obyektlərə 
mülkiyyət hüququnda iştirakını təminetmə 

yolu ilə daha geniş təsərrüfat istifadəsi 

zərurətindən yaranmışdı. Ona görə bütün 
məhdudlaşdırılmış Ə.h.-larının (girov hü- 
ququndan başqa) obyekti torpaq sahələri və: 
digər daşınmaz əşyalardır. Ə.h. anqlo- 
amerikan hüquq sisteminə məlum deyil, 
belə ki, bu sistem özünün mühafizəkar ənə- 

nələrinə riayət edərək, daşınmaz əşyalara 
müxtəlif müstəqil “mülkiyyət hüquqları” 
(məs., vəkalətli mülkiyyət — trast) sistemini 
işləyib-hazırlamışdır. 

Məhdudlaşdırılmış Ə.h.-ları mülkiyyət 
hüququndan asılıdır və törəmə prinsipinə 
uyğun olaraq, onsuz mövcud ola bilməz: 
onlar özgəsinin əşyasına yüklülük qazandı- 
rır və mülkiyyətçisindən asılı olmayaraq 
onu müşayiət edir. Ənənəvi olaraq məh- 
dudlaşdırılmış Ə.h.-nun aşağıdakı növləri 

fərqləndirilir: 1) özgəsinin əşyasından məh- 
düd istifadə hüququ - servitut, uzufrukt, 
2) əşya təminat hüququ - girov, ipoteka: 
renta, yüklü edilən daşınmaz əşya (adətən 
torpaq sahəsi): 3) müəyyən əşyanı əldəetmə: 
hüququ - daşınmaz əşyanın, yaxud ona: 
mülkiyyət hüququnda iştirak payının əldə: 

paq sahəsinə olan əşya hüquqları daşınmaz 
Ə.qismində nəzərdən keçirilir. Sahibkarın 
öz torpaq sahəsinə ondan istifadə etmək 
üçün birləşdirdiyi və təsərrüfatın zəruri ele- 
mentini təşkil edən təyinatına görə daşın- 
maz Ə. növü də məlumdur (Fransa). İn- 
gilis-amerikan hüququnda "sahiblikdəki 
Ə.” (ehoses in possession), yəni əşyaların 

özləri və “tələbdəki Ә.” (choses in action). 
yəni Ə.-ya hüquqlar fərqləndirilir. Hər ikisi 

əəni daşınmaz (real ргорепу) və 
personal property), yəni daşınar 

əmlakın tərkibinə daxil ola bilər. 

Bundan əlavə, fərdi-müəyyən (hüquqi 
cəhətdən əvəzedilməz) və ya növ əlamətlə- 
rinə görə müəyyənləşən (əvəzedilən): bö- 
lünən və bölünməz (təyinatı dəyişdirilmə- 

dən bölünə bilməyən və qanunun göstəri- 
şinə görə bölünməli olmayan Ə.-lar): sadə 
və mürəkkəb (ümumu təyinat üzrə istifadə 

olunan müxtəlif növlü Ə.-ların məcmusu), 

əsas Ə, və onun ləvazimatı (sonuncular 

s Ə.-nin mülkiy- ümumi anlamda və y 
yətçisinin aydın iradəsinə əsasən təsərrü- 
fatın daimi aparılması, əsas Ə.-nın istifa- 
dəsi və ya saxlanılması üçün nəzərdə tu- 
tulan və ona uyğunlaşdırılan daşınar Ə.- 
lardır): istehlak edilən və edilməyən (so- 
nuncular yalnız. digər şəxslərin istifadəsi 
zamanı verilə bilər) Ə.-lar da fərqləndirilir. 
Ә.лип verdiyi gəlir, artım və (və ya) üstün- 
lük Ə.-nın bəhəridir. Ayrılanadək bəhər Ə.- 

nın tərkib hissəsidir. Ə.-nın mülkiyyətçisi 
kimdirsə, Ə.-nın təbii bəhəri də onun mül- 
kiyyətindədir (Azərb. Resp. Mülki Məcəl- 
ləsi, m. 135), 

Yalnız Ə.-lardan deyil, əmlak hüquq və 
vəzifələrindən ibarət əmlak kompleksləri 
də (müəssisə, qapalı payçı investisiya fon- 

dü vəs,) Ә.Аага aid edilir. Belə kompleks- 
lər mülkiyyət hüququnun obyektləri deyil, 
bəzi sövdələşmələrin, yəni öhdəçilik hüqu- 
qunun vahid obyektləridir. 
ƏŞYA HÜQUQU - şəxslərin fərdi-müəy- 
yən əşyalara əmlak hüquqları normalarını 
ehtiva edən mülki hüquq sahəsi, Subyektiv olunmasında üstünlük hüququ. 
Ә.һ-па (mülkiyyət hüququ və 5.) malik ƏT MİLÇƏKLƏRİ - bax Tüxın milçək- 
olan şəxs bu hüququ sərbəst surətdə, digər lər, 
(borclu) şəxslərin yardımına ehtiyac диу: ƏTUNU-ki, heyvanları üçün qidalı yem. 
madan həyata keçirir Mülkiyyətçi əşyaya ƏTALƏT (lat. inertia - hərəkətsizlik, sü 
sahiblik, ondan istifadə və ona dair sərən- lük), klassik mexanikada maddi 
cam vermək hüququnu qanunla müəyyən nöqtəyə xarici təsirlər: olmadıqda və ya bu 
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ində yaranan 
liyindən xeyli artıqdır. Ә.а. /// 
lək qurğuları, fokomoriylər, 
elektrik st. və s.-də tətbiq edilir. 

Nazimçarxdan nəql.-ın yeni (lokomo-: 
tiv) növü kimi istifadə ideyasını ilk dəfə 
1860 ildə rus ixtiraçı-mühəndisi V.İ.Şu- 
berski irəli sürmüşdür. İngilis adm, С.А, 
Havell 1883 ildə mexaniki eneriini top- 
lamaqdan əlavə, hərəkətə su altında 1 km-ə 
qədər məsafəyə 45 kisaat sürətlə istiqa- 
mət verən girostabilizator rolunu oynayan 
nazimçarxlı torpedanı hazırlamışdır. 1953 
ildə İsveçrənin “Oerlikon” firması 4,5-7,7 
kmyolda işləyən 17 nazimçarxlı avtobuslar 
(irobuslar) istehsal etmişdir. Ə.a. qaz və 
tozlardan partlayış təhlükəsi olan mədən- 
lərdəki lokomotivlərdə tətbiq olunur, yay- 
ma dəzgahlarındakı baş verən pik (zirvə) 
müqavimətlərin dəf olunmasına imkan 
verir. AES və ya İES-lərdə elektrik şəbəkə- 
sində pik yüklənmələr zamanı cərəyan tez- 
liyini tənzimləmək (kompensasiya) üçün 
supernazimçarxlı (çox möhkəm polimer 
materiallardan hazırlanmış yüksək ener- 

yitutumlu nazimçarx) Əla. istifadəyə ya- 
rarlıdır. Tezliklərin sıçrayışına reaksiya: 
verən (tezliklərin sabitləşmə müddəti 5 
mksan) klasterli (elektron idarəetmə sis-: 
temli) Ə.a. müəyyən edilmiş gücdən isti- 
fadə əmsalını yüksəldir, st.-nın işinin eti- 
barlılığını və davamlılığını artırır (епетји 
itkisi 296 təşkil edir, bu isə digər prin- 
siplərə əsaslanan enerfi saxlama sistem- 
lərindən, məs., kimyəvi akkumulyator- 
lardan, hidroakkumulyasiya st.-larından 
xeyli yaxşıdır). 
ƏTALƏT HESABLAMA SİSTEMİ 
(inersiya hesablama sistemi) – ətalət qanu- 
nu doğru olduğu hesablama sistemi: əgər 
maddi nöqtəyə: heç bir qüvvə təsir etmirsə 
(və ya bir-birini qarşılıqlı tarazlaşdıran qüv- 
vələr təsir edirsə), o ya sükunət, ya da düz- 
xətli bərabərsürətli hərəkət halında olur. 
Ә.һ.5-пә nəzərən düzxətli bərabərsürətli 
hərəkətdə olan istənilən sistem də Ə.h.s.- 
dir. Nəzəri olaraq, istənilən sayda Ə.hs. ola 
bilər və onların hamısında fizika qanunları 
eyni cür təzahür edir (nisbilik prinsipi). 

kosmonavtika ilə bağlı məsələlərin həllin 
işlədilir. Texniki məsələlərin həllində 
Əhhs. kimi Yerlə və ya daha böyük də- 
qiqlik tələb olunduqda (məs., giraskı 
yada) Yerin mərkəzi ilə tərpənməz bağlı 
olan, koordinat oxları isə uzaq ulduzlara 
yönəlmiş hesablama sistemindən istifadə 
edilir. 

Bir Ə.hs.-dən digərinə keçdikdə fəza 
koordinatları və zaman Nyutonun klassik 
mexanikasında Qaliley çevrilmələrinə (bax 
Qalileyin nisbilik prinsipi), relyativistik 
mexanikada isə Lorents çevrilmələrin uy- 
ğun olaraq dəyişir. 
ƏTALƏT QANUNU - klassik mexanika- 
nın əsas postulatlarından biri: maddi nöq- 
təyə xarici təsirlər olmadıqda və ya bu tə- 
sirlər bir-birini kompensasiya etdikdə, əta- 
lət hesablama sisteminə nəzərən onun sü- 
künət və ya düzxətli bərabərsürətli hərəkət 
halında olacağını isbatlayır. Ə.q. Q.Qaliley 
tərəfindən müəyyən edilmiş, bitkin forma- 
da İ.Nyputon ("Natural fəlsəfənin: riyazi 
əsasları”, 1687) tərəfindən verilmişdir. Bax 
Nyutonun mexanika qanunları. 
ƏTALƏT QÜVVƏSİ - ədədi qiymətcə 
maddi nöqtənin m kütləsi ilə onun o) təci- 
linin hasilinə bərabər olan, istiqamətcə isə: 
bu təcilin əksinə yönələn vektorial kəmiy- 
yət. Əyrixətli hərəkətdə Ə.q. maddi nöqtə- 
nin toxunan istiqamətdə olan to, təcilinin 
əksinə yönəlmiş toxunan (və ya tangensial) 
4, komponentinə və əyrilik mərkəzindən 
trayektoriyanın verilmiş nöqtəsinə normal: 
olan //, komponentinə ayrılır, ədədi qiymət- 
сә,=ток,,Ј, = тор, burada ә — maddi 
nöqtənin sürəti, p - trayektoriyanın əyrilik 
radiusudur. Əralər hesablama sisteminə nə- 
гәгәп hərəkəti tədqiq edərkən, dinamika 
tənliklərini formal olaraq sadə statik tənlik- 
lər şəklində yazmaq üçün Ə.q--ni daxil 
edirlər (bax Dalamber prinsipi). Ə.q. anla- 
yışı nisbi hərəkətin tədqiqi zamanı da tət- 
biq olunur. 

va, yukttlətinksinəz şəkildə paylandığı 
sistemlərdə (cisimlərdə) 

x. Ы ә Yİ = 

ид ру İ pay. 
Ul 

kimi təyin olunur, burada m, — sistemi 
əmələ gətirən maddi nöqtələrin kütlələri, 
ХЫ yo zi — Һи nöqtələrin koordinatları, 
М= ӱл, - sistemin kütləsi, p (x, 
sıxlığı, V - həcmidir. Ə.m. anlayışının 
ağırlıq mərkəzi anlayışından fərqi ondadır 
ki, ağırlıq mərkəzi ancaq bircins qravitasiya 
sahəsində təyin olunduğu halda Ə.m. heç 

bir qüvvə sahəsi ilə bağlı deyil və istənilən 
mexaniki sistemə tətbiq oluna bilər. Bərk 
cisim üçün Ə.m. və ağırlıq mərkəzinin 
koordinatları üst-üstə düşür. 

Mexaniki sistemin hərəkəti zamanı 
Ə.m--nin hərəkəti, sanki sistemə tətbiq edil- 
miş bütün xarici qüvvələrin təsiri altında 
olan və kütləsi bu sistemin kütləsinə bəra- 
bər olan maddi nöqtənin hərəkəti kimidir. 
Əm. ilə bağlı olan və onunla birlikdə irəli- 
ləmə hərəkəti edən koordinat sisteminə nə- 
zərən mexaniki sistemin (cismin) bəzi 
hərəkət tənlikləri ətalət hesablama siste- 
mində дә eyni formada ifadə olunur. Bu cə- 
hətdən Ə.m. anlayışı mexaniki sistemlərin 

və bərk cisimlərin dinamikasında önəmli 
rol oynayır. 
ƏTALƏT MOMENTİ - 
kəti etməyən cismin ətalətlilil 
ilə yanaşı) olan və cisim daxilində kütlənin 
paylanmasını xarakterizə edən fiziki kə- 
miyyət. Mexanikada oxa nəzərən Ə.m. ilə 
mərkəzdənqaçma Ə.m.-ni fərqləndi: 
Hər hansı bir z oxuna nəzərən Ə.m, dedikdə 
göstərilən düsturla təyin olunan kəmiyyət 
nəzərdə tutulur: 

be mli vəya 1: İ pl”aV (1) 
(о) 

burada ин - cismin nöqtələrinin kütlələri, /, 
– onların z oxundan məsafələri, p — kütlə 
sıxlığı, /— cismin həcmidir. /, qiyməti ох. 
ətrafinda firlanan cismin ətalətliyinin ölçü- 
südür (bax Fırlanma hərəkəti). Оха nə- 
zərən Ə.m.-ni, həmçinin ətalət radiusu 
adlanan r xətti parametri ilə də ifadə etmək 

Лут Гә mizi ləmə) 0) 
və ya səlt mühit üçün uyğun həcm inteq- 
ralları ilə ifadə olunur, Bu kəmiyyətlər 
cisimlərin dinamik qeyri-tarazlığını xarak- 
terizə edir. Мәз, z oxu üzrə yönəlmiş valın 
firlanması zamanı onun yastıqlara etdiyi 
təzyiq /,. və 1, qiymətlərindən asılıdır. z və 
2 paralel oxlarına nəzərən Əm. bir-biri ilə 
aşağıdakı kimi əlaqəlidir: 

eyi Mdb, (3) 

burada 2/ = cismin kütlə mərkəzindən keçən 
ох, 4 — oxlar arasındakı məsafədir. 

Mürəkkəb konfiqurasiyaya malik ci- 
simlərin Ə.m.-ni adətən təcrübi yolla təyin 
edirlər. 
ƏTALƏT MÜHƏRRİKİ - əralər akku- 
mulyatorunun (sürətlə firlanan nazimçar- 
xın) eneriisindən istifadə edən enerli-güc 
maşını, Nəql. vasitələrinin (məs., /irobu- 
sun) intiqalı üçün tətbiq olunur. 
ƏTALƏT NAVİQASİYASI - müxtəlif 
obyektlərin (gəmi, təyyarə, raket və s.-nin) 
hərəkət koordinatlarının və parametrlərinin 
təyini və hərəkətinin idarə olunması üsulu, 
ətalət xassələrinə əsaslanır və avtonomdur, 
yəni xarici səmiləşdiricilərə (yönəldicilərə), 
yaxud kənardan verilən siqnallara (məs., 
radiosiqnallara) ehtiyac olmur. Ə.n.-nın 
mahiyyəti obyektə quraşdırılmış akselero- 

metrin köməyi ilə onun təcilini və təcilə 
görə obyektin yerini (koordinatlarını), kur- 
sunu, sürətini, keçib getdiyi yolu, həmçinin 
obyektin stabilləşməsi üçün lazımi para- 
metrləri müəyyənləşdirməkdən və onun 
hərəkətini avtomatik idarə etməkdən iba- 
rətdir. Ə.n. vasitələrinin əsas elementləri 
giroskopik cihazlardır. Səhvlərin tədricən 
toplanması Ә.п.-пп çatışmayan cəhətidir. 
Çox vaxt digər naviqasiya üsulları ilə birgə 
istifadə olunur. 
ƏTCƏBALALI QUŞLAR - bax İrnntt- 

turonat quşlar. 
ƏTCƏLƏR - Azərb. Resp. Cəlilabad r-nu- 
nun Gülməmmədli ə.d.-ndə kənd, R-n 
mərkəzindən 20 (ол şm--q.-də, Burovar sil- 
siləsinin ətəyində, İncəçayın sahilindədir. 
Әһ:355 (2015), əkinçilik və heyvandarlıqla 
məşğuldur. Ümumi orta məktəb var, 
ƏTCƏLƏR - Azərb. Resp. Masallı r-nu- 
mun Birinci Səmədxunli ә.4.-пдә kənd. R-n 
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ƏTCƏLƏR 

mərkəzindən 5 km şm--ş.-də, düzənlikdə- 
dir. Əh. 967 (2015): taxılçılıq, tərəvəzçilik 
və maldarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, tibb məntəqəsi var, 
ƏTCƏLƏR - Azərb. Resp. Sabirabad r-nu- 
пип Həşimxanlı ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 
zindən 18 im şm.-ş--də, Kür çayının sa- 
hilindədir. Əh. 1546 (2015): əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
təb, tibb məntəqəsi, kitabxana var, 
ƏTƏGİRMİŞ DIRNAQ - dırnaq lövhəsi 
kənarının barmağın dimaq yastığına girmə- 
si, Çox vaxt ayağın 1-ci barmağının dımaq 
lövbəsinin lateral kənarı ətə girir, Səbəb- 
ləri: dimağın düzgün kəsilməməsi, na- 
rahat ayaqqabı. geyinmə (xüsusən şişbu- 
runlu), yastıayaqlılıq, həmçinin dırnaq 
lövhəsinin travması, göbələklə zədələnmə 
və s, Əsas əlamətləri: yeri, 
barmaqda güclənən ağrı, qızartı, dırmaq 

niltihabı, ödem - bunlar ayaqqabı 
g yi çətinləşdirir. İnfeksiya inkişaf 
etdikdə patoloyi qranulyasiyanın inkişaf et- 

ğında yara əmələ gəlir. məsi ilə dırmaq yası 
1 it və (тјадетит də qoşulması 
münkündüir. Şəkərli diabet, ayaq arteriya- 
Tarinin zədələnməsi zamanı Ә.4, barmaqda 
anqrenin inkişafına səbəb ola bilər. Müa- 

licəsi: konservativ olaraq duz, kalium- 
permanqanat və ya sodasının zəif 
məhlulu ilə isti vanna. Effekt olmadıqda 

licə (dəyişilmiş dırnaq ya 
dimaq lövhəsi hissəsinin 

i: lazer korreksiyası) labüd- 
nüalicəsindən sonra residiv na- 

dü təsadüf edilir, çünki dırnaq 
т artiq böyümür, Göbələk 

anı cərrahi müalicə göbə- 
a birgə aparılır. Pro- 
qların düzgün kəsil- 

hissəsinin v 
kənar edilmə: 

dür, Laze 

övhəsit 

ləyə qarşı preparatlarlı 

səviyyəsində düz xətt 
qabı, ortopedik xəstəlik- 

tiayaqlılıq) aradan qaldırılması, 
şəxsi gipiyena qaydalarının gözlənilməsi 
ƏTƏKLİK - qadın üst köynəyinin ətə- 
yinədəki bəzək növü. Əsasən toy, şənlik 

əyinə tikilirdi. Zərgərlik üsulu 
daxil, kəsmə pərək, qızıl 

pul, pilək və s. zinətlərdən ibarət Ə.-lər ge- 
niş yayılmışdı 
pilək Ə.-dən 

Azərb, qadınları arasında 
a çox istifadə edilirdi. Ə. 

üçün hazırlanm rlik bəzəkləri ya 
bafla, ya da ensiz parça üzərinə bənd edi- 
lirdi. 20 əsrin əvvəllərinədək geniş yayıl- 
mişdi, 
ƏTƏNƏ - bax Plasenla, cift. 

ƏTƏNƏLİLƏR zali yırtıcılar (Eutheria), 

onurğalı heyvanlar infrasinfi (əvvəllər sinif 
sayılırdı). Ən yüksək təşəkkül tapmış mə- 
məlilər. ƏslƏ.-in fərqləndirici xüsusiyyəti 
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boğazlıq dövründə ananın balalıq divarı ilə 
rüşeym arasında əlaqə yaratmasıdır. Balalar 
kisəlilərə nisbətən daha inkişaf etmiş doğu- 
lür, süd əmməyi bacarır, bəzi növlərdə isə 

doğulduqdan sonra tezliklə anaları ilə gə- 
zirlər. Dişilərdə bala kisəsi yoxdur. Diş sis- 
temi heterodontdur, dişlərin 2 generasiyası 
var: süd dişləri və daimi dişlər. Baş beyində 
ikincili beyin tağı (neopallium) yaxşı in- 
kişaf etmişdir: sağ və sol paylar döyənək 
cisimlə birləşmişdir. İlk Ə. 100 mİn.-dan 
çox (bəzi məlumatlara görə 160 min.-adək) 
il bundan əvvəl dinozavrlarla eyni dövrdə 
yaşamışdır. Təqr. 30 dəstəyə ayrılmış Ə.-in 
20-yədək dəstəsi müasir məməlilərdir. 
Dünyada (hava və Dünya okeanı daxil ol- 
maqla) bütün mühitlərdə yayılmışdır. Yer- 
üstü, yeraltı, ağac, hava və su mühitində 
yaşayırlar. Ə. arasında ətyeyən, bitkiyeyən 
və qarışıq qidalanan növləri var. Təbii bio- 
geosenozlarda, bir qayda olaraq, mühitya- 
radan növlər rolunu oynayırlar. Ə.-in əhli- 
ləşdirilmişləri k.t. heyvanları kimi böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Bir çox növü ov və 
qənimət ovu obyektidir. 
ƏTGƏTİRƏN - bax Dilçanadan. 
ƏTİQİ ŞİRVANİ (7-7) - 16 əsr Azərb. 
şairi. Həyatı və yaradıcılığı haqqında mə- 
tumar azdır. Şamaxıda doğulmuş, ilk təhsi- 
lini orada almışdır, Sonralar köçdüyü Bağ- 
dad ş.-də böyük nüfuz qazanmışdır. Azərb. 
və fars dillərində sufiyanə şeirlər yaz- 
mışdır, Təzkirələrdə y dilinə yaxın 
üslubda yazılan şeirləri də yer almışdır. 

Əd Tərbiyət M. Danişməndani-Azərbaycan. 

B.. 1987. 

ƏTİQİ TƏBRİZİ Cəlaləddin Mə- 
həmməd ibn Qütbəddin(?, Təb- 
riz – 1340, Təbriz) – Azərb. şairi, alim. 
Mükəmməl təhsil görmüş, müxtəlif elmlərə 

yiyələnmiş, Təbrizdə qazi olmuşdur. Farsca 
yazmış, dövrünün məşhur şairlərindən sa- 
yılmışdır. тат Təbrizinin müasiri ol- 
muş Ə.T.-nin 1343 ildə tərtib edilən divanı 
İstanbulda Fateh kitabxanasında saxlanılır. 
Türk ədəbiyyatşünası Sürurinin hazırladığı 
məcmuədə Ə.T.-nin 16 qəzəli, İstanbulun 
Lala İsmayıl kitabxanasındakı bir cüngdə 
(1341-42) 90 qəzəli verilmişdir. 

Əd Tərbiyət M. Danişməndani-Azərbaycan/ 

B, 1987 
ƏTİRLİ BİBƏR (Pimenta officinalis) - 
mərsinkimilər fəsiləsindən həmişəyaşıl 
ağac cinsi. Gövdəsinin hünd. 10 m-ə (bə- 
zən 20 т-ә) qədərdir. Yarpaqları oval, qar- 
şı-qarşıya duran, oturaqdır. Xırda, ağ çi- 
çəkləri salxımşəkilli qoltuq çiçək qrupunda 
yerləşir. Meyvələri göy-yaşıl giləmeyvədir, 
tərkibində eyni zamanda darçın, qara istiot, 
cövüz, mixək və ədviyyat ətri verən yandı- 

Ətirli bibər ağacı (Pimenta officinalis), 
çiçəyi və meyvəsi 

пст dada malik efir (piment) yağı vardır. 
Vətəni Mərkəzi Amerikadır. Ədviyyat bit- 
kisi kimi bir çox tropik ölkələrdə geniş be- 
cərilir. Qurudulmuş Ə.b. meyvələrinin əsas 
tədarükçüsü Hindistan, Cənubi Amerikaöl- 
kələri, Kuba,Yamaykadır. Qidanın dadını 

dəyişdiyi üçün kulinariyada Ə.b.-dən az 
miqdarda istifadə edilir. 
ƏTİRLİ MADDƏLƏR – ərriyyat və kos- 
metik məmulatların, yuyucu vasitələrin, qi- 
da və digər məhsulların istehsalında tətbiq 
edilən səciyyəvi iyli, təbii və sintetik üzvi 
birləşmələr. Təbiətdə geniş yayılmışdır. 
Ə.m. bitki və heyvan mənşəli məhsullardan 
alınan efir yağları, ətirli qatranlar və s. üzvi 
madöələrin mürəkkəb qarışıqlarının tərki- 
bində olur. Ərriyyafın yaranma dövründən 
19 əsrədək Ə.m.-in yeganə mənbəyi təbii 
məhsullar idi. 19 əsrdə bir sıra Ə.m.-in qu- 
ruluşu müəyyən edildi, onlardan bəziləri 
sintez olundu (təbii Ə.m.-in ilk sintetik ana- 
loqları, məs., vanil iyli vanilin, qızılgül iyli 
2.feniletil spirti). 20 əsrin sonunda əvvəllər 

təbii xammaldan alınan Ə.m.-ın nəinki ək- 
səriyyətinin (məs., nanə iyli menrol, limon: 
iyli siral), hətta təbiətdə tapılmayanların 
da (bənövşə yarpağının iyini verən folion, 
ğasmin iyli /asmin aldehidi, gül iyli tsiklo- 
asetat və s.) sintez üsulları işlənilib-hazır- 
landı. Sintetik Ə.m.-in alınması belə məh-: 
sullara ала tələbatı ödəməyə, onların çe- 

şidini artırmağa, bitki və heyvanların saxla- 
nılmasına imkan verir (məs., 1 iq qızılgül. 
yağı almaq üçün 3 r-a qədər gül ləçəyi emal 
və 1 kq müşkün istehsalında 30 min erkək 
kabarqa məhv edilməlidir). Ə.m.-in ən 

geniş qrupu mürəkkəb efirlərdir, Ə.m.-in 

əksəriyyəti aldehidlərə, ketonlara, spirtlərə: 
Кал анан За 
aiddir. Kiçikmolekullu yağ turşular efirləri 
və döymüş alifatik biratomlu spirtləri 
meyvə (meyvə essensiyaları, məs., armud 

və aroma- 

(məs., benzilasetat Yasmin ətirli, linalila- 
setat berqamot ətirli), benzoy, salisil və s, 
aromatik turşuların efirləri, əsasən, şirin 
balzam iylidir (onlar çox vaxtiyin fiksatoru 
- Ə.m--in sorbentləri kimi tətbiq edilir, bu 
məqsədlə həmçinin ənbər və müşk istifadə 
olunur). Qiymətli Ə.m.-ə aldehidlərdən: 
yemişan iyli cirə aldehidi, günçiçəyi iyli 
heliotropin, darçın iyli darçın aldehidi, çi. 
çək iyli mirsenal aiddir. Ketonlardan )as- 
min iyli yasmon, bənövşə iyli iononlar, 
spirtlərdən qızılgül iyli geraniol, inciçiçəyi 
iyli linalol, yasəmən iyli terpincol, mixək 
iyli evgenol: laktonlardan təzə ot iyli kuma- 
rin: terpenlərdən limon iyli /imonen çox 
əhəmiyyətlidir. 

Maddənin iyi ilə onun kimyəvi quruluşu 

arasında əlaqə az öyrənilmişdir ki, bu da 
maddənin formulu üzrə iyin əvvəlcədən 
söylənilməsi üçün kifayət deyildir, buna 
baxmayaraq, birləşmələrin bəzi ayrı-ayrı 
qrupları üçün xüsusi qanunauyğunluqlar 
aşkar edilmişdir. Belə ki, molekulda bir ne- 

çə eyni funksional qrupların olması (alifatik 
sırası birləşmələr və həmçinin müxtəlif bir- 
ləşmələr üçün) iyin zəifləməsinə, hətta 
onun tam itməsinə gətirib çıxarır (məs., bir- 

atomlu spirtlərdən çoxatomlulara keçdik- 

də). Şaxəlizəncirli aldehidlərin iyi, adətən, 
onların şaxələnməmiş izomerlərindən daha 

güclü və xoşagələndir. Tərkibində 17-18- 
dən çox karbon atomu saxlayan alifatik 

birləşmələrin iyi yoxdur, Makroisiklik ke- 
tonların 1 formulunun misalında göstəril- 
mişdir ki, onların iyi tsikldəki karbon 
atomlarının sayından (л) asılıdır, belə ki ke- 
tonlar n = 5=7 olduqda kamfora, и = 8 sidr, 
п = 9-13 müşk (bu zaman bir və ya iki CH, 
qrupunun O, N və ya $ atomları ilə əvəz 
edilməsi iyə təsir etmir) iyli olur, lakin kar- 
bon atomlarının sayının sonrakı artımı ilə 
İy tədricən itir (yox olur). 

СН:-(СН4,-СН, 
dıb – € – Сн, 

о 

| 

Maddələrin quruluşunun oxşarlığı heç 
də həmişə onların iyinin oxşarlığını şərtlən- 
dirmir, Məs., II formullu (R-H) maddə 
ənbər və III güclü meyvə iyinə malikdir, II- 
nin analoqu (R-CH/) isə iysizdir. 

п 

He 

сн) 
He 

HE” Он, 
nı 

Bəzi birləşmələrin sis- və tranıs- izomer- 
ləri iyə görə fərqlənir məs., anerol (trans- 
izomer cirə, sis-izomer isə pis iylidir), 
3-heksen-1-ol C,H,CHeCHCH,CH,OH 
(sis-izomer təzə ot, frans-izomer xrizante- 
ma iyinə malikdir): vanilindən fərqli olaraq 
izovanilinin (IV formul) demək olar ki, iyi 
yoxdur. 

ço 

OH 

ÖCH, 

IV 
Digər tərəfdən kimyəvi quruluşuna görə 

fərqlənən maddələr oxşar iyə malik ola bi- 
lər. Məs, qızılgülün iyi rozaton 

C.H,CH(CCİyOCOCH,, 

3-metil-1-fenil-3-pentanol 

C.H.CH.CH,CÜCH,XC.H)OH 

geraniol və onun sis-izomeri nerol, rozen- 
oksid (V formul) üçün səciyyəvidir. 

ХС̧ 

ər 7 “CHeC(CH),), 

у 

Ə.m--in durulaşma dərəcəsi iyə təsir 
edir. Belə ki, bir sıra təmiz maddələr xoşa- 
gəlməz iyə malikdir (məs., ətriyyatda geniş 
istifadə edilən fekal-müşk iyli sibet). Müx- 
təlif Ə.m.-in müəyyən nisbətlərdə qarışdı- 
rılması nəinki yeni iyin yaranmasına, həm 
də iyin yox olmasına gətirib çıxarır. Bu və 
ya digər Ə.m.-in tətbiqinin məqsədəuy- 
ğunluğu həm onun ləm də digər xas- 
sələri — kimyəvi inertliyi, uçuculuğu, həll- 
olması, zəhərliliyi ilə müəyyən olunur, əl- 
verişli texnoloyi və iqtisadi cəhətdən sərfəli 
alınma üsulları mühüm əhəmiyyətə malik- 

25— istifadə edilir. 
ƏTİRSÜNBÜL (Anthoxanthum), siçan- 
qulağı - taxıllar fəsiləsindən çoxili 
cinsi, Gövdəsi (hünd. 50 sn-ədək) içi boş 
küləşdən ibarət olub dirsəkşəkilli əyilmiş- 
dir. Yarpaqları xətvarı, oturaqdır, uzun qın 
əmələ gətirir. Qının yarpaq ayasına keçdiyi 
yerdə dilcik olur. Çiçək qrupu sıx mürək- 
kəb sünbüldür (uz. 8 srr-ədək), Bütün ma- 
teriklərdə yayılmış, 25 növü var, Adi si- 
çanqulağı (A.Odoratum) daha çox tanınan: 
növüdür, Avropada, Sibirin c.-nda, Uzaq 
Şərqdə subasar və quru dərələr, çəmənlik 
və meşə talaları üçün səciyyəvidir. Azərb.- 

Ətirsünbül (Anthoxanthum), 

da bir növü - adi siçanqulağı bitir. Qaf- 
qazın şm.-ı və mərkəzində, yuxarı di 
qurşaqları, ovalıq, yamac və çəmənliklərdə: 
yayılmışdır. Tərkibində bitkiyə xoş iy ve- 
rən kumarin (qlikozidlər şəklində) maddəsi 
var. Xalq təbabətində (sakitləşdirici, bəl- 
ğəmgətirici təsir göstərən) və ətriyyat sə- 
nayesində istifadə edilir. 
ƏTİRŞAH (Geranium) - ərirşa/ıkimilər fə- 
siləsindən çoxillik, bəzən birillik ot cinsi 
uzunsaplaqlı, yarpaqları dilimli, yaxud ya- 
miş, yaraqaltlıqlıdır. Çiçəkləri düzgün, 
beşüzvlüdür, erkəkciyi 10 ədəddir, 5 ədəd 
dimdikşəkilli burulmuş meyvə yamaqeı- 
ğından ibarət yumurtalığı üstdür. 400-ədək 
növü var. Azərb.-da 23 növü məlumdur. 
Qırmızı Ə. (G. sanguineum), göyərçini Ə. 

(G. eolumbinum), dilimli Ə. (G. dissec- 
tum), meşə Ə.-ı (G. silvaticum) və s. növ- 
ləri ilə yanaşı, Şərqi Qafqaz Ә.- və zərif Ə. 
da geniş yayılmışdır, Bəzi növləri dekorativ 
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ƏTİRŞAHKİMİLƏR 

rah (Geranium sanguineum). 

bitki kimi becərilir. Şamdangülü cinsindən 
olan bəzi növlər Ə. adlanır, Ə.-in tərkibində 
аф хә boya maddələri, efir yağı vardır, bu 
yağ geruniol, sitronellol və s.-dən ibarət 
olduğu üçün ətirşah yağı qızılgül yağının 
iyini verir: bəzi növlərinin yamağında C vi- 
tamini olur. Ə. qədimdən dünyanın bir çox 
ölkələrində geniş becərilir. 
ƏTİRŞAHKİMİLƏR (Geraniaceae) 
ikiləpəli çiçəkli bitkilər fəsiləsi, Birillik və 
çoxillik otlar, bəzən də kiçik ağıclardır. 
Bitkilər sadə və vəzili tükcüklərlə örtül- 
müşdür. Ə. efir yağı ifraz etdiyindən xo- 

n ətirli, yaxud: kəskin iyli olur. 
Yamıqları sadədən mürəkkəb yarılmışa 
qədər olub, çiçəkaltlıqlıdır. Çiçəkləri tək- 
tək, yaxud çətir çiçək qrupunda toplanmış, 
əlyan rənglidir. Erkəkciyi 5-10 (15-ədək) 
ədəddir, Meyvələri bölünəndir, mərkəzi 
bərkimiş burulan uzun buruncuqlu 5 ədəd 
təktoxumlu: meyvəciklərə (merikamilər) 
bölünür (toxumların atılması üçün uyğun. 
aşma). Ə.-in mülayim və subtropik en- 
iklərdə yayılmış 800-ədək cinsi və 5 (6) 

övü məlumdur. Ən mühüm cinsləri: ətir- 

şah (Geranium:380-ədək növ) hünd. 70 з/н- 
dək, budaqlanmış gövdəsi və yarılmış, 
ixud dilimli, iridişli yarpaqları olan kö- 

kümsov otlar, bəzən yarımkollardır, Şimal 

yarımkürəsinin mülayim qurşağında və 
tropik qurşağın dağlarında bitir: şamdangü- 
lü: Фитпло(у. Bəzən şamdangülü cinsindən 
olan bitkilər də ətirşah adlanır. Şamdın- 
gülünün bəzi növləri və həmçinin Cənubi 
Afrikada yayılmış sarkoksulon cinsindən 
olan ətli, qalın gövdəli əsası yoğunlaşmış 
kollar - sukkülentlərdir. Ə.-in bir çox növü 
qiymətli aşılayıcı (yerüstü orqanlarında, 
köklərdə yüksəkkeyfiyyətli taninlər vardır), 
dekorativ və efiryağlı bitkilərdir. Adətən 
ətirli ətirşah” adlanan çəhrayı pelarqo- 

niyanın (Pelarqonium roscum) mürəkkəb 
hibrid formaları geniş becərilir: yerüstü 
hissələrindən tərkibi qiymətli qızılgül ya- 
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ğina yaxın efir yağı alınır. Gülçülükdə qrup 
və bordür əkinlərində, həmçinin alpinari- 
lərdə al-qırmızı ətirşah (G. sanquineum), 
yastıləçək ətirşah (G. platypetalum), gürcü 
ətirşahı (G. ibericum) və s. əkilir. Bunlar 

quraqlığa və şaxtayadavamlı, işıqlanmaya 
tələbkar olmayan, zəif turş torpaqları sevən, 

kökümsov və toxumla çoxalandır. Azərb.- 

da ətirşih və dumaotu cinslərinin 32 növü 
yayılmışdır. Ə.-in bir çox növü müxtəlif 
ölkələrin xalq təbabətində (cövhəri büzücü 

təsirə malikdir) tətbiq olunur. 
ƏTRAF MÜHİT - bəşəriyyətin təbii ya- 
şayış və istehsalat fəaliyyəti mühiti. Bir 
qaydı olaraq, "Ə.m.” anlayışı ətraf təbil 
mühit deməkdir: beynəlxalq sazişlərdə bu 
mənada istifadə olunur. Çox vaxt “Ə.m.” 

anlayışına süni mühitin tərkib elementləri 
də (yaşayış binaları, sənaye müəssisələri və 
s. mühəndisi strukturlar) daxildir. Biol, növ 

kimi insanın yayıldığı təbii ərazi təbil şərt- 
lərlə müəyyən olunur, lakin ictimai istehsal 
inkişaf etdikcə, insanın texniki fəaliyyət 
dairəsi xeyli genişlənmiş və praktiki olaraq 
bütün coğrafi örtüyü əhatə edir. İnsan cə- 
miyyəti iqtisadi mənimsəmə prosesində 

Әли xeyli dəyişdirmişdir. 
İnsanın Ə.m.-ə təsiri kəskin güclənmiş, 

bütün təbii komponentlər dəyişikliklərə 
müxtəlif dərəcədə məruz qalmışdır. İnsan- 
lar çoxlu heyvan növlərini əhliləşdirmiş və 
mədəni bitkilər yaratmış, eyni zamanda 
çoxlu vəhşi heyvanların (o cümlədən mə- 
məlilərin və quşların onlarla növünü və tam 
biosenozları) kökünü kəsmişlər. Neolit 

dövründən indiyədək Yer kürəsində meşə- 
lərin sahəsi 2 dəfə azalmış, təbii bitkilik 

yerlərində: becərilən torpaqlar meydana 
gəlmiş, ikincidərəcəli meşələr və savanna- 
lar, kol bitkiləri cəngəllikləri, məndəcərlik- 

lər və çəmənliklər yaranmışdır. Həmçinin 
çay sistemlərinin yenidən qurulmasına, ka- 
nalların, su anbarlarının və s, yaradılması- 
na yönəlmiş mühəndis qurğuları Yer kürəsi 
səthinin görünüşünü xeyli dəyişdirmişdir. 
Tikinti işləri və faydalı qazıntıların hasilatı 
zamanı hər il çox böyük kütlədə dağ süxur- 
ları öz yerini dəyişir. 

İnsanın təsiri nəticəsində bir çox land- 

şaftın təbii məhsuldarlığı kəskin artmışdır, 

qurutmanın, süni suvarmanın, qoruyucu 
meşə zolaqlarının köməyi ilə yaxşılaşdırıl- 
miş ərazilərdə və bəzi dənizdən alınmış 

yerlərdə (məs., Niderlandda təpəliklər) mə- 
dəni landşaftlar meydana gəlmişdir. Lakin 
təbii proseslərin tənzimlənməsinə insanın 
müdaxiləsi həmişə müsbət nəticələr vermir, 
uzun müddətdən sonra belə təsirin sonucla- 
rini: düzgün qiymətləndirmək çətin olur. 
Təbii komponentlərdən yalnız birinin po- 

биа, toz firtinalarının yaranmasına, qumun: 
yenidən səpələnməsinə, su basmalara və s, 
gətirib çıxarır. Ə.m.-in mühafizə edilməsini 
(uçolsuz) nəzərə almadın yerinə yetirilən 

bir sıra aparıcı enerfi və istehsal sənayc sa- 
hələrinin (neft emalı, nüvə eneriisi, kimya 
sənayesi, əlvan metallurgiya və s.) intensiy 
inkişafı, k.t.-nın kimyalaşdırılması, avto. 
mobil, su və aviasiya (hava) nəql.-nın art- 
ması kimi dəyişikliklər Ə.m. üçün xüsusilə: 
ciddi təhlükədir. Quru səthinin, hidrosferin: 
və atm.-in çirklənməsi bilavasitə bunun пә-. 

ticəsidir. Dünya okeanının, xüsusilə ildə 
okean sularına 10 min. r daxil olan neft 
məhsulları ilə çirklənmə intensivliyi artmış- 
dir və bu, su səthində təbəqə əmələgətirən: 
dəniz orqanizmlərinin inkişaf şəraitini kəs- 
kin surətdə pisləşdirir. Hər il sənaye müəs- 
sisələri və nəql. vasitələri atm.-i 1 mİrd. r-u: 
yaxın aerozol və qazla (o cümlədən dəm 
qazı, kükürd dioksid, azot oksidləri), təqr. o 
qədər də hislə çirkləndirir, su hövzələrinə 
ildə 500 mİrd, r sənaye-məişət tullantıları 
tökülür. Dünya ölkələrinin iri sənaye mər- 

kəzlərində havada zəhərli qarışıqların miq- 
darı maks, icazə verilən qatılıqdan yük- 
səkdir və əhali üçün təhlükəli olan zəhərli 

qarışıqlar çox vaxt havadan və su höv- 
zələrindən planetar su dövranına cəlb olu- 
nur, hava cərəyanları ilə böyük məsafələrə 
daşınır, torpaq məhlullarına düşür, bitki- 
lərdə toplanır, oradan isə insan və heyvan 
orqanizmlərinə daxil olur. 

Enerii effekti istehsalın Ə.m.-ə təsirinin: 
mühüm əlavə nəticəsinə aiddir. İldə 7 

mlrd.r şərti yanacağın yandırılmasından: 
12,5:1016 £C (3:101£ kkal) istilik ayrılır. 

Bundan başqa, yanacaq yanarkən atm.-ə il- 
də 20 mlrd. f-dan çox karbon qazı daxil: 
olur, onun qatılığının artması istixana ef- 
fekti nəticəsində havanın və yer səthinin 
qızma riskini həddən artıq gücləndirir. 

Ə.m--in çirklənməsi ekoloyi keyfiyyət- 
ləri pisləşdirməklə ekoloyi böhranın yaran- 

masına yol açır, Bu, ABŞ, Yaponiya, AFR 
və digər ölkələrin şəhər və sənaye r-nların- 
da xüsusilə kəskin təzahür edir. 

Əm. vəlinsan cəmiyyətinin qarşılıqlı 
təsirinin optimallaşdırılması yalnız təbiətin 
mühafizəsini və ehtiyatların səmərə) 
dəsini deyil, həmçinin xammal istifadəsinin 

(tullantısız istehsal) və eneryi alınmasının 
yeni texnologiyası əsasında onun yenidən: 

larının proqnozlaşdırılması vacibdir. 
Urbanizasiya insan sağlamlığına xüsusi 

təsir göstərir. Bir çox ərazilərdə sanitariya 
vəziyyətinin yaxşılaşması, infeksion xəstə- 
liklərin azalması ilə yanaşı, yeni xəstəliktö- 
rədən faktorlar (patogenlər) meydana gəl- 
mişdir. Müusir şəraitdə hava hovuzunun, 
təbil suların və Ə.m.-in digər elementləri- 
nin qorunması üzrə sanitariya ölçülərinin 
bir ölkə çərçivəsində aparılması kifayət 
deyildir. Yer kürəsinin bütün xalqlarının 
insanı əhatə edən mühitlərin saxlanması və 
bərpası üzrə güclərinin birləşdirilməsi və 
aktivləşdirilməsi vacibdir. 
ƏTRAF MÜHİTİN ÇİRKLƏNMƏSİ – 
biosferə hər hansı bir təsir canlı aləmin və 
davamlı ekosistemin mövcudluğuna qarşı 
təhlükədir. Təbii hadisələrlə bağlı təbii 

çirklənməni (məs., vulkan fəaliyyəti) və 
insan fəaliyyəti ilə əlaqədar antropogen 
çirklənməni ayırırlar. Ümumiyyətlə, təsər- 
rüfat fəaliyyətinin bütün sahələri ətraf 
mühiti bu və ya digər dərəcədə çirklən- 
dirməklə orqanizm üçün zərərli maddələr 

miqdarını artırır, yeni kimyəvi birləşmə- 
lərin yaranmasına, biosferdə toksik mad- 
dələrin utilizasiyasının qeyri-mümkünlü- 
yünə, temp-run (istilik çirklənməsi), səs- 
küyün (səs-küy çirklənməsi), elektromaqnit: 
şüalanmasının, radioaktivliyin çoxalmasına 
və mühitin digər dəyişilmələrinə gətirib 
çıxarır. İl ərzində Yer təkindən 100 mlrd. r- 
dan çox süxur çıxarılır. Təqr. 1 mİrd. f şərti 

yanacağın (o cümlədən benzinin) yanma- 
sından biogeokimyəvi tsiklə əlavə olaraq 

karbon və azot oksidləri, kükürd birləş- 
mələri ilə yanaşı, külli miqdarda orqanizm 
üçün təhlükəli olan civə, qurğuşun, arsen 
və digər elementlər də qoşulur. 21 əsrə 
yaxın dünyada əvvəllər təbiətdə rast gə- 
linməyən təqr. 12 mİn, birləşmə sintez 

olunmuşdur ki, bunun da 100 mini ətraf 
mühitdə geniş yayılmışdır (məs., xlor- 
tərkibli pestisidlər, polixlorbifenillər). Bəzi 
ölkələrdə ətraf mühitin tullantilar və çirkli 
sularla çirklənməsinin qarşısı alınsa da, 
Əmç. elə sürətlə gedir ki, nə təbiətdə ge- 
dən maddələr dövranı, nə də atm. və hid- 
rosferin özünütəmizləmə qabiliyyəti onun 
zərərli təsirini neytrallaşdıra bilmir. Çirk- 
lənməyə əsasən atm., su hövzələri və tor- 

paqlar məruz qalır. 

/ Atmosferin çirklənməsi. Neft, təbii 
qaz, kömür, oduncaq və üzvi tullantıların 
yandırılması: atm.-i” kükürd birləşmələri 
(505, 80,, НзБ), azot (NO, NO), N,O) və 
karbon (CO, С0:) oksidləri, aerozol, toz, 
Tüstü və ağır metallarla çirkləndirən əsas 
mənbələrdir. Yanacaq qazıntılarının hasila- 
tı, müxtəlif üzvi maddələrin yandırılması 
Zamanı atm.-ə külli miqdarda metan tulla- 

nir. Son 200 il ərzində insanın təsərrüfat 
fəaliyyəti nəticəsində CO:-nin miqdarının 
12 dəfədən çox, azot oksidlərinin, demək 
olar ki, 19 dəfə, metanın 3 dəfədən çox 
(əsas artım 1950 ildən sonraya düşür) və di- 
gər qazların miqdarının artması atm.-də: 

pamik effektini yaratmışdır. Pamik effekti- 
nin son yüzillikdəki artımının təqr. 207/-i 
İreonların payına düşür, halbuki onlar 20 
əsrin ortalarınadək faktiki olaraq atm.-də 
yox idi. Bu maddələr stratosfer ozonunun 
dağıdıcısı kimi təsdiq olunmuş və onların 
istehsalı Monreal protokolu (1987) ilə qa- 
dağan edilmişdir. 21 əsrin əvvəllərində Ап- 
türktika üzərində sah. 28 mln. km? olan, 
Cənubi Amerikanın с. qurtaracağını, Folk- 
lend a-rini, Yeni Zelandiya və Avstraliya- 
nin bir hissəsini tutan “ozon dəliyi” qeydə 
alınmışdır. Katarakta və dəri xərçəngi xəstə- 
liklərinin son vaxtlar artmasını "ozon dəliyi" 

ilə əlaqələndirirlər. Atm.-ə tullanan kükür- 
dün təqr. 6076-i antropogen mənşəlidir, Kü- 
kürd, azot və karbon oksidlərinin atm.-ləki 
su buxarları ilə təmasından yaranın turş ya- 
ğışlar Avropa, Şimali Amerika və Çini cid- 
di ekoloği problemlər qarşısında qoyur. 
1990-cr illərdən atm.-in çirklənməsində me- 
şə yanğınlarının rolu artmaqdadır. 

Şirin su hövzələrinin çirklənməsi. 20 

əsrdə sənayenin inkişafı, urbanizasiya və: 
ҜА--тип səmərələşdirilməsi kontinentlərdəki 

səth sularının və müəyyən qədər yeraltı 
suların keyfiyyətini xeyli pisləşdirmişdir. 

КА, sənaye və məişət tullantıları ilə yanaşı, 

su hövzələrinə azot, fosfor, kükürd, arsen, 
qurğuşun, kadmium, civə, xrom, mis, ftor 
və xlorun birləşmələri, həmçinin karbohid- 

rogenlər daxil olur. Əksər ölkələrdə sənaye 
çirkli sularının genişmiqyaslı təmizlənmə- 

sinə 20 əsrin 2-ci yarısından başlanmışdır. 
Çirkli suların Qərbi Avropada 9596-indən 

çoxu, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təqr. 
3096-1 təmizlənir. Nisbətən effektiv tə- 

mizləyici qurğular 9496-ədək fosforlu və 
4096-әдәК azotlu birləşmələri təmizləmə 
qabiliyyətinə malikdir. K-t.-nın çirkli suları 

su hövzələrini müxtəlif gübrələr və pesti- 
sidlərlə çirkləndirir. Su hövzələrinə azot və 
fosforun gətirilməsi su bitkilərinin intensiv 
inkişafına və hövzələrdə oksigenin miqda- 
rının azalmasına səbəb olur, nəticədə su 

ƏTRAF MÜHİTİN ÇİRKLƏNMƏSİ: 

Dünyada şirin suların çirklənməsinin təqr. 
1054-ini bələdiyyələrin çirkli suları təşkil 
edir, hər il daxili su hövzələrinə 1,5 min 
km çirkli su axıdılır. Su hövzələri, həmçi- 
nin atm. çöküntüləri (yağış, qar) ilə də çirk- 
lənir, belə ki 1980-ci illərdə ABŞ-da Һу 
yolla su hövzələrinə 9696-ədək polixlorbi- 
fenillər, 9094, azot və 7596 fosfor daxil ol- 
muşdur, 21 əsrin əvvəllərində dünyanın iri 
çaylarının yarısından çoxu güclü çirklənmə- 
yə məruz qalmışdır. Çayların, xüsusilə də su 
anbarlarının dib çöküntülərində ağır me- 
talların və dayamlı üzvi çirkləndiricilərin top- 
lanması baş verir. 20 əsrin sonlarında cirk- 
lənmiş içməli su mənbələri ilə əlaqədar xəs- 
təliklərdən Afrikada hər il 3 mln. insan öl- 
müşdür. 

Dünya okeanının çirklənməsi. Oke- 
anlarda əsas çirklənmə sahil zonalarının 
payına düşür, Bu, sənaye və məişət tullan- 

tilarinın okeana axıdılması, sahilyanı zona- 
Tarda neft və quz hasilatının aparılması, 
çayların gətirdiyi tullantıların hesabına baş 

verir, Meksika körfəzinin sahilyanı hissə- 
lərində azot birləşmələrinin konsentrasiyası 
Missisipi çayının hesabına 20 asrin 2-ci ya- 
rısında 2,5 dəfə artmışdır. İl ərzində okcana: 
300-380 mİn. r üzvi maddə, 1 mln. (-dan 

çox qurğuşun, 20 min r kadmium, 10 min r 
civə çaylar vasitəsilə, 10 min г qurğuşun və 
təqr. 40 min ( civə atm.-dən daxil olur, Hər 
il okeana 10 mln. r neft atılır (əsasən çay- 

larla), Sakit və Atlantika okeanları ak- 
vatoriyalarının 596-ә qədəri daima neft 
pərdəsi ilə örtülüdür. 1991 ildə "Səhrada 

firtina" hərbi əməliyyatı zamanı baş vermiş 
qəzadan İran körfəzi və Ərəbistan dənizinə 
6 mln. /-dan çox neft axmışdır. Davamlı 
xlor üzvi pestisidlər һәна Antarktika və 
Arktikanın məməliləri və quşlarında aşkır 
edilmişdir. Fransa, B.Britaniya, RF və 
ABŞ-ın radiokimyəvi istehsal sahələri Şi- 

mali Atlantikanı, Şimal Buzlu okcanını, 

Sakit okeanın ş. hissəsini uzunömürlü ra- 
dionuklidlərlə çirkləndirmişdir. Dünya oke- 

anının dibində təqr. 60 itmiş atom bombası, 
həmçinin radioaktiv tullantı konteynerləri 

və işlənmiş nüvə yanacağı reaktorları qal- 
maqdadır. İkinci dünya müharibəsindən 
sonra Baltika, Ağ dəniz, Barens, Кага, 
Oxot və Yapon dənizlərində onlarla r kim- 

yəvi döyüş sursatı batırılmışdır. Okeanın 

sintetik zibillərlə çirklənməsi nəticəsində 

hər il 2. mİn.-dan çox quş, dəniz məməlisi, 
tısbağa məhv olur. Əsasən gəmilərin ballast 
suları ilə gətirilən yad növlərlə bir sıra də- 
nizlərin biol. çirklənməsi nəticəsində yerli 
növlərin (aborigen faunanın) sıxışdırılması 

prosesi müşahidə olunur. 
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ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 

Torpaqların çirklənməsi, 20 əsri
n so- 

пипа kimyəvi çirklənmənin nəticəsi olaraq 

24 min, Дин? torpaq sahəsi deqradasiyaya 
uğramışdır. Hər il ancaq metallurgiya mü- 

isələrindən yer səthinə 150 min /-dan 

çox mis, 120 min rsink, təqr. 90 min r qur- 
ğuşun, 12-min r nikel, 1,5 min r molibden, 

altatılır. q ilkin misin isteh- 

civə, sink və qurğuşundan ibarət 2 r xırda 
dispers hissəciklər atılır ki, bunlar da sonra- 
dan yer səthinə çökürlər. Şimali və Mərkəzi 
Asiyada, Mərkəzi və Cənubi Afrikada, Av- 
straliyada və Şimali Amerikada uranın ha- 
silatı və zənginləşdirilməsindən mird.-larla 
raşağı aktivliyə malik radioaktiv tullantılar 
minlərlə km? əraziyə yayılır. Bir çox ölkədə 
iri müəssisələrin ətrafında texnogen sənaye: 
boşluqları formalaşır. Turş yağışlar mİn.- 
larla £m? torpaq sahələrini turşlaşdırır. 
Dünyada һәг il əkin sahələrinə 20 mln. r 
kimyəvi gübrə və pestisidlər verilir ki, bun- 
ların da bir hissəsi mənimsənilmədiyindən 
və parçalanmadığından torpaqların irimiq- 
yaslı çirklənməsinə səbəb olur. On min.- 

larla (in) torpaq sahələri (ancaq Argentina, 
Braziliya, Çili, Meksika və Peruda 18 min. 
qa-dan çox) süni suvarma nəticəsində duz- 
aşmışdır. Müasir şəhərlər öz sahələrindən 

5-7 dəfə çox ərazini çirkləndirir. İnkişaf et- 
miş ölkələrdə adambaşına orta hesabla 200: 

300 Ху tullantı düşür: aşağı həyat tərzinə 
malik ölkələrdə bu rəqəm daha böyükdür. 
990-cı illərdə tullantıların təkrar emalına 

başlandıqdan sonra zibilxanalardakı məişət 
milantılarının həcmi Qərbi Avropada təqr: 
Au ABŞ-da 3496-ədək, CAR-da 3196 

a başladı. 21 əsrin əvvəli üçün ciddi 
dən biri də inkişaf etmiş ölkələr- 

dən toksik tullantıların daşınıb digər dövlət- 

lərin ərazisində basdırılmasıdır (20 əsrin 

sonunda Qərbi Avropadan 3096-әдәк təhlü- 

r dövlətlərin əra- kəli tullantı daşınaraq diş 
zisində basdırılmışdır). Bu da həllini gözlə- 
yən problemlərdəndir. İriistilik elektrik st.- 
larinin (əsasən də kömür və yaı 

ləyən) ətrafinda minlərlə kən ərazi texnogen 
çirklənməyə (kadmium, kobalt, arsen, Li 
tium, stronsium, vanadium birləşmələri, 
həmçinin radioaktiv uranla çirklənməyə) 
məruz qalır. Atom elektrik st.-ları və digər 
atom müəssisələrinin ətrafındakı ərazilər 
sezium, stronsium, kobaltın radionuklidləri 
ilə çirklənmişdir. Atom silahlarının 1963 
ilədək atm.-də keçirilən sınaqları torpaq- 
ların sezium, stronsium və plutoniumla 
qlobal çirklənməsinə gətirib çıxarmışdır. 
Avtomobillərin il ərzində atm.-ə buraxdığı 
işlənmiş qaz tullantılarından torpağa 250 
min (-дап çox qurğuşun çökür. Ən çox 

r şistlə iş- 
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çirklənmə iri avtomagistralların kənarı 

boyu 500 rlik zolağın payına düşür. - 
Ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətin 

mühafizəsi -təbii ehtiyatlardan istifa- 
də, onların saxlanılmasını və səmərəli is- 
tehsalını təmin etmək üçün dövlət və hüquq 
tədbirləri sistemi, Ə.m.m--nin qlobal xarak- 
ter alması çirklənmənin qarşısını almaq 

barədə beynəlxalq saziş və konvensiyala- 
rın rolunu daha da artırır, Bunlardan “Də- 
nizin tullantılarla çirklənməsinin qarşısını 
almaq haqqında konvensiya”nı (1972), 
“Baltika dənizi rayonunda dəniz mühiti- 
nin qorunması haqqında konvensiya”nı 
(1974), “Ozon qatının qorunması haqqın- 
da Vyana konvensiyası”nı (1985), “Ozon 
qatını dağıdan maddələr haqqında Mon- 
real protokolu”nu (1987), "İqlimin dəyi- 
şilməsi haqqında BMT-nin çərçivə kon- 
vensiyası”nı (1992), “Qara dənizi çirklən- 

mədən qorumaq haqqında konvensiya”nı 
(1992), "Davamlı üzvi çirkləndiricilər 
haqqında Stokholm konvensiyası”nı və s. 
göstərmək olar. 

Azərb. Resp.-nda təbiətin mühafizəsi 
müvafiq dövlət orqanları, qoruqları, ovçu- 
luq təsərrüfatları və digər müəssisələr tərə- 

findən həyata keçirilir. Resp. ərazisində 

ümumi sah. 593,11 min Ла olan 38 xüsusi 

qorunan və ölkə ərazisinin 893-ini təşkil 
edən təbiət ərazi vahidi (milli parklar, qo- 
ruqlar, yasaqlıqlar) yaradılmışdır. Onların 
təşkili və hüquqi vəziyyəti Azərb. Resp.- 
nın “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqın- 
da” (1999), “Heyvanlar aləmi haqqında” 
(1999), “Xüsusi mühafizə olunan təbiət 
əraziləri və obyektləri haqqında” (2000) və 
“Ovçuluq haqqında” (2004) qanunları ilə 
tənzimlənir. 

Əd: Ələsgərov M.Təbistin mühafizəsi. B. 
1980: Əliyev HƏ, Həyəzan təbili. В., 1983: 
Тинсли И. Поведение химиҹеских загризинте- 
iin окружакиед среде М. 1982. 
ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ – 

ətraf mühitə təsərrüfat və digər fəaliyyətlə- 
rin mənfi təsirlərinin məhdudlaşdırılması 

üzrə (təşkilati, hüquqi, iqtisadi, təbii-elmi, 

istehsal-texniki) dövlət və hüquq tədbirləri 
kompleksi: ətraf mühitə həm təbii mühit, 

həm də onun sosial tələbatlarını təmin et- 
mək üçün insanın yaratdığı süni obyektlər 

(binalar, yollar, mühəndis qurğuları və s.), 
həmçinin təbii-antropogen xarakterli ob- 
yektlər (bağlar, meşə zolaqları vəs.) aiddir. 
Ə.mm. dövlətin və onun yerli özünüidarə 
orqanlarının təbiəti mühafizə və sosial 
funksiyalarına daxildir. Ətraf mühitin əlve- 

rişli, yaxşı olması, təbil ehtiyatların rasional 
istifadəsi və bərpası məqsədilə Ə.m.m. 
dövlət və bələdiyyə orqanları, ictimai və si- 

təmizləmə üsulu və metodlarının yaradıl- 
ması və həyata keçirilməsinə, tullantıların: 
təkrar işlənməsinə, səs-küy və insan üçün 

müxtəlif: zərərli şüalanma səviyyəsinin 
azaldılmasına iqtisadi və maliyyə stimul- 

ları, ətraf mühitə mənfi təsirə görə iqtisadi 
sanksiyaların tətbiqi: bir sıra ölkələrdə xü- 

susi ekoloyi vergilərin qoyulması: Ə.m.m. 
və s, üzrə dövlət proqramlarının maliyyə. 
ləşdirilməsi, 

Ə.m.m. qanunvericiliklə tənzimlənir, 
Təbiəti qoruma normaları ekoloyi, torpaq, 
su, meşə, şəhər tikintisi inzibati qanunveri- 
cilik və konstitusiyalarda, beynəlxalq mü- 
qavilələrdə, qanunvericilik və tənzimləyici 
aktlarda olur. Ə.m.m. haqqında qanunve- 

riciliyin pozulmasına görə cinayət və in- 
zibati cavabdehlik qanunla müəyyən olu- 

nur, Həmçinin ətraf mühitə vurulmuş ziyan 
təzminatını təmin edən vətəndaş cavabdeh. 
liyi də nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanda ətraf mühitin mühafi- 
zəsi. Azərb, Resp. Konstitusiyasının 14, 39: 
və 78 maddələrində uyğun olaraq təbii еһ- 
tiyatlar (təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və: 

ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafe- 

lərinə xələl gətirmədən Azərb. Resp.-na 
mənsubdur), sağlam ətraf mühitdə yaşa- 

maq, Әлт.п. hüquqları bəyan olunur. Bü- 
tün bunlar bir sıra qanun və aktlarda, 
müxtəlif dövlət idarələrinin norma və qay- 
dalarında öz əksini tapmışdır. Ekoloyi 
qanun pozuntuları haqqında cinayət məcəl- 
ləsində və inzibati qanun pozuntuları haq- 
qında Məcəllədə xüsusi fəsillər vardır, 
Azərb. Resp. Cinayət Məcəlləsinin (2012) 
28-ci fəsli ekol. cinayətlərə həsr olunub və 
bu sahələri əhatə edir: İşlərin yerinə ye- 
tirilməsi zamanı Ə.m.m. (qorunması) qay- 
dalarını pozma (247-ci maddə): ekoli 
cəhətdən təhlükəli maddələrin və tullani 
ların dövriyyəsi qaydalarını pozma (248 
maddə): baytarlıq qaydalarını və bitki xəs- 
təliklərinə və ziyanvericilərinə qarşı müəy- 

yən edilmiş mübarizə qaydalarını pozma: 
(249 maddə): suyu (su mənbələrini) çirk- 
ləndirmə (250 maddə): atm.-i (havanı) çirk- 
ləndirmə (251 maddə): dəniz mühitini: 
çirkləndirmə (232 maddə): torpaqları korla- 
ma(254 maddə). Azərb. Resp. İnzibati Xə- 
talar Məcəlləsinin 9-cu fəsli Ə.m.m,, tə- 
biətdən istifadə və ekoloyi təhlükəsizlik 
qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara 
həsr olunmuş və ətraf mühitin qorunması- 

nəzarət edir. Atm, mühafizəsi 
onun | ekololi və gigiyenik 
normativlərə və fiziki təsirlərin yol verilə 
bilən hədlərinə əməl olunmasına nəzarət 
edir və qanun pozuntularına görə fiziki və 
hüquqi şəxslərə inzibati qaydada cərimələr 
tətbiq olunur. Çirkləndirici maddələrin 
dövlət qeydiyyatı yerinə yetirilir, atılma- 
ların həcminin, çirkləndiricilərin qatılığının 
azaldılması, zərərli maddələrin zərərsiz- 
ləşdirilməsi və 5. üzrə tədbirlər keçirilir. 
Stasionar mənbələrə tullantıların yol verilə 
bilən qiymətlərinə görə texniki normativlər 
müəyyənləşdirilir. 

Əsas çirkləndiricilərin qatılığı bir neçə 
dəfə azalmışdır. Stasionar mənbələrdən 
atılmaların bəzi azalmalarına baxmayaraq, 
atm.-in avtonəqliyyatdan çirklənmələri hər 

yerdə artır. Havanın çirklənməsinə təbii 
yanğınlar da (meşə, torf, çöl) təsir göstərir. 
Səthi və yeraltı suların tükənməsi və zərərli 
maddələrlə çirklənməsinin qarşısının alın- 

ması qanunla qorunur (о cümlədən dövri 
(qapalı) su təchizatı sisteminin köməyilə 

sənaye və məişət çirkab sularının təmizlən- 
məsi, suqoruyucu zonaların yaradılması, sü 
obyektlərinə yol verilə bilən təsirlərin nor- 

mativləri). Təmizləyici qurğular quraşdırıl- 
mayan obyektlərin istismara verilməsi 

qadağandır. Sudan istifadə və çirkab suların 
atılması lisenziyalaşdırılır, su ehtiyatlarının 
istifadəsinə və mühafizəsinə, su obyektlə- 

rinin monitorinqinə dövlət nəzarəti yerinə 
yetirilir. Çirkabların və çirkləndirici mad- 
dələrin atılmasına görə cərimələr tətbiq edi- 
lir, əldə olunmuş vəsaitlər su obyektlərinin 

bərpa və mühafizəsinə yönəldilir. Bütün bu 
tədbirlərə baxmayaraq, içməli su təchiza- 

tında istifadə olunan bəzi yerli və səthi su 
mənbələrinin suyu sanitar normalara, su an- 
barları isə gigiyenik normativlərə tam ca- 
vab vermir. Аијап çirkab sularının bir 
qismi təmizlənir, qalan çirkli sular ümu- 
miyyətlə təmizlənmir. Su anbarlarından 
götürülən suyun azı 1096-) su-kanalizasiya 
şəbəkələrində itir. Yeraltı (qrunt) suların 
çirklənməsi artır. Yerüstü suların əsas 
çirkləndiriciləri: neft məhsulları, fenollar, 
asan oksidləşən üzvi maddələr, mis, xrom, 
sink, dəmir, manqan, ammonium və nitrit 
azotun birləşmələri, həmçinin liqnin, for- 
maldehid, pestisidlər. 

deksi və s, qanunlara 
uyğun olaraq torpaqdan: 
istifadə ekoloii sistem- 
lərin saxlanması, torpa- 
ğin deqradasiyadan mü- 
dafiəsi (o cümlədən ero- 
ziya, daşqın, subasma, 
şoranlaşma), çirklənmə- 
si, torpaqların pozulması, 
k.t. və digər torpaqların: 

münbitliyinin saxlanma- 
sını təmin edən üsullarla 
yerinə yetirilməli, tor- 

paqda zərərli maddələrin 
yol verilə bilən qatılıq həddi müəyyən- 
ləşdirilməlidir. Tikinti və faydalı qazın- 
tiların çıxarılması zamanı torpaqların mün- 

bit təbəqəsi mütləq götürülməli və az- 
məhsuldar torpaqların yaxşılaşdırılması 
üçün istifadə olunmalıdır. 
ƏTRAFLARIN GÖYƏRMƏSİ - bax 

Akrosianoz. 
ƏT-SÜMÜK UNU - heyvan mənşəli zü- 
lallı yem. Ət kombinatlarında və utilizasiya. 
z-dlarında qidaya yaramayan və ölü hey- 
vanların, sallaqxana, bekon və konserv 

tullantılarından, həmçinin vəhşi heyvan ov- 
layan donanmhalarda dəniz yırtıcılarının 
cəmdəyindən hazırlanır. Xammal təzyiq 
altında buxarla işlənir və açıq qazanlarda 
bişirilir, sonra qurudulur, doğranır və üyü- 
dülür. Ə.-sur. bozumtul-qonur rəngli, spe- 
sifik iylidir. Tərkibi və qidalılığı xammalın 

növündən asılı olaraq dəyişir. Əla sortunun 
rütubətliliyi 996-dən, tərkibindəki yağ 1196- 

dən, kül 2899-dən, protein 5059-dən azdır. 
Belə unun 1 /q-ında 0.8-ədək yem vahidi 
və 320 q-adək həzmolunan protein vardır. 
Ə.-sat, əsasən donuzların, quşların, hər növ 
cavan Ҝл. heyvanlarının yeminə və bir çox 

kombinə edilmiş yemin tərkibinə daxil edi- 

"ir, 
ƏTTAR (or. Јас - ətir satan) Şeyx Fəri- 
dəddin Məhəmməd ibn İbrahim Nişapuri 
(1145/46, Nişapur, Kədkən Ҝ. — 1221, 

Nişapur) — İran sufi şairi, təsəvvüf nəzəriy- 
yəçisi və təzkirəçi, Həyatı haqqında mə- 
lumat yoxdur. Əvvəllər əczaçı və təbib 
olmuşdur. Ә.-п ömrünün sonuna yaxın 

Şeyx Fəridəddin Əttarın türbəsi 
Nişapur (ran) 

Nəsirəddin Tusinin onunla görüşməsi, 
C.Ruminin uşaqkən ondan xeyir-dua alması 
barədə məlumat var. Monqol yürüşləri za- 
manı həlak olmuş Ə.-ın Nişapurda məzarı- 
nın üzərində Ə.Nəvainin göstərişi ilə məq. 
bərə inşa edilmişdir (1486). 

Ə.-ın müəllimi kimi müxtəlif sufi şeyx- 
lərin adı çəkilsə də, öz qeydinə əsasən, 
onun Əbu Səid Əbülxeyrin mənəvi müridi 

(sufi terminologiyasında üveysi) faktının 
üzərində dayanılır. Heç bir təriqətə mənsub 
olmamış, mürid yetişdirməmişdir. Dərin 
nəzəri və praktik mistisizmin ifadəsi olan 
zəngin bədii irsi sonralar əsasən C.Rumi, 
MiŞəbüstəri, Sədi, Hafiz və Ə.Caminin 
davam etdirdiyi mistik-ədəbi məktəbə çev- 
rilmişdir. Klassik şcir ianrlarının çoxundu 
yazmış Ə. daha çox məsnəvi və qəzəlləri 
ilə məşhurlaşmışdır. Vəhdəri-vücud kon- 

sepsiyasına əsaslanan və ilahi məhəbbəti 
tərənnüm edən qəzəlləri vəzn və qafiyə 
sistemi, eləcə də incə deyim tərzi ilə seçilir. 
Təmsillər və əxlaqi-didaktik hekayələrlə 
zənginləşdirdiyi məsnəviləri canlı nitq tə- 
siri bağışlayır: sonralar bu ənənəni C.Rumi 
mənimsəyib inkişaf etdirmişdir. 

Şərq xalqlarının şifahi ədəbiyyatı və 
mifologiyasından, sufi mətnlərindən və su- 
filərlə söhbətlərdən topladığı zəngin mate- 
rial əsasında yazdığı əsərlərindəki bəzi 
süyetlər xüsusi şöhrət qazanmış, müxtəlif 

şairlər tərəfindən dəfələrlə təkrar işlən- 

mişdir. “İlahinamə” və “Müsibətnamə: 
məsnəviləri, rübailər toplusu olan "Muxtur- 
namə"si təsəvvüf ədəbiyyatının nadir nü- 
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ƏTTAR 

münələrindəndir. “Müsibətnamə” Ə.-ın 

mistik görüşlərini və fikir dünyasını ən аг- 

(си əks etdirən məsnəvidir. Ə. daha çox 

“Məntiqüt-teyr” ("Quşların söhbəti", təqr. 

1175) məsnəvisi ilə məşhurlaşmışdır. Alla- 
ha aparan ruhi-mənəvi: təkamül yolunun 

(süluk") alleqorik təsvirinin yer aldığı 
əsərdə Ə, ənənəvi “məqam" və “hal” sufi 
anlayışlarını “vadilər”lə əvəz etmişdir: bu: 
vadilərin sayı yeddidir. Poemada Simurq və 
ona doğru uçan müxtəlif quşların timsa- 
linda Allah və ona doğru yönələn insan- 
lar rəmzləşdirilmişdir. "Təzkirətül-övliya" 
(Övliyalar təzkirəsi”) mənsur əsərində Cə- 
fər as-Sadiqdən Mənsur Həllaca qədər 72 
şəxsiyyətin həyatından ibrətamiz rəvayət- 
bər, həmçinin onların müdrik fikirləri top- 
lanmışdır: Ə.-dan sonra əsərə düha 25 şəxs 
barədə məlumat əlavə edilmişdir. On min 
beytlik divanı da var, Mənbələrdə Ә.-а aid 
edilən başqa ədəbi nümunələrin də adı çə- 
kilir. Əsərlərinin əlyazma nüsxələri, о cüm- 
lədən Əlmədi Təbrizinin Ə.-ın müxtəlif 
əsərlərindən ayrı-ayrı hissələrin tərcüməsi 
olan "Əsramamə”sinin (1478) 2 əlyazması 
AMFA-nın M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn- 
tunda saxlanılır 

Ә.ап fəlsəfəsində mərkəzi yeri insanın 
özünü ilahi varlıqda əritmə (“fəna”) idey 

sörə, varlıq aləmi mahiyyətcə tutur, Ə, 
bütünlüklə eynidir, fərqlər və müxtəlifliklər 
isə zahiri görüntülərdən başqa bir şey deyil. 
Allah insanın özündədir, sonuncusu fəna 

olun yeddi vadidən Keçmiş insan mütləq 
eyniliyə (“həqiqi tövhid”ə) nail olur və ax- 
tardığı mütləq həqiqəti özündə kəşf edir. 
ƏTTAR - Yaxın Şərq ölkələrində, həm- 

mişdə Azərb.-da ətriyyat, dərman, 
və müxtəlif bitki yağı satmaqla 

çinin k 
ədvi, 
məşğul olan şəxs. 

ƏTYEMƏZLİ 

r-nunun Qiyaslı 
Azərb. Resp: Ağdam 

4.-пдә kənd. R-n mərkə- 

şm.-da, Qarabağ düzündədir. 
Əh, 1855 (2015), işğaldan (1993, iyul) əv- 

vəl üzümçülük və quşçuluqla məşğul ol- 
muşdur. Orta məktəb, texniki peşə məktəbi, 
uşaq bağçası, klub, kitabxana, tibb məntə- 

qəsi, şərab z-du var idi. 

ƏTYEMƏZLİK, vegetarianlıq(ing. 
at, vegetabilis - bitki mənşəli) 

əhsülların qəbulunu is- 

zindən 2 

vegetarian 

tisna etmək və ya məhdudlaşdırmaqla, bitki 

an mənşəli 

şəli məhsulların qəbuluna əsaslanan qi- 
dalanma sistemi, Ə.-in başlanğıcı qədim 
zamanlara gedib çıxır, əsasında dini və etik 
prinsiplər dururdu, 19 əsrin 1-ci yarısında 
Avropada (xüsusilə bitki qidaları genişəha- 
likütləsi üçün daha alçatan olan ölkələrdə) 
Ə. geniş yayılmışdır. Müasir nutrisiologiya 
qarışıq qidalanma (bitki və heyvan mənşəli 

məhsullar) tövsiyə edir. Heyvan mənşəli 
qidanın tərkibində orqanizmin həyat fəaliy- 
yəti üçünəhəmiyyətli olan mürəkkəbamin- 
turşular, A, В фәри vitaminləri və s. olur, 
Orqanizmin zülallara olan fizioloyi tələ” 
batıni təmin etmək üçün çoxlu miqdarda 
bitki mənşəli qida lazım olur, bu da həzm 
orqanlarını həddindən artıq yükləyir və on- 
ların funksiyasında bir sıra pozuntular törə- 
dəbilir, bitki zülalı heyvani zülala nisbətən 

xeyli pis həzm olunur. 
Hipertoniya, ateroskleroz, kəskin və 

xroniki böyrək xəstəlikləri zamanı, sidik 
turşulu diatez, podaqra və s.-də müalicə 

məqsədilə vegetarian qidalanma: tətbiq olu- 
nur. Vegetarian qidalanmaya müvəqqəti 
keçmək tədricən həyata keçirilir, çünki tə- 
ləskən keçid kəskin zəiflik və ağır fəsadlar 
törədə bilər (bax həmçinin Qidalanma). 
ƏVARİZ (r. əzər – təsadüfi hadi- 
sələr) – orta əsrlərdə Azərb.-da və Yaxın 
Şərqin bir sıra ölkəsində fövqəladə vergi. 
Müharibə, saray şənlikləri və s. hadisələrlə 

əlaqədar təcili xərcləri ödəmək üçün top- 
lanılırdi. “Ə.” termini bəzən cəm halında 
əvarizatkimi də işlədilirdi. Qəznəvilər 
dövründən məlum idi. Hülakular dövründə 

Ə, toplanması daimi xarakter almışdı: sə- 
bəb olmadan da yığılırdı. Miqdarı qeyri- 
müəyyən idi. Tarixçi Fəzlullah Rəşidəddin 
Ə, toplanmasını xalqın acınacaqlı vəziy- 
yətinin başlı: əblərindən biri kimi 

təsvir etmişdir. Səfəvilər dövründə yerli 
hakimlərin rəiyyət üzərində qoyduğu hər 
cür fövqəladə vergi və mükəlləfiyyət Ə. 
adlanırdı. Xanlıqlar dövründə kənd əhalisi 

mülkədar üçün Ə. adı ilə iki gün artıq 
işləməli idi (bəzi yerlərdə pulla da əvəz 

edilirdi). Ə. mükəlləfiyyəti Azərb.-da 1870 
ilədək mövcud olmuşdur. 
ƏVARİZAT - bax Əyarir. 
ƏVÇƏDULAN - Azərb. Resp. Yardımlı 

r-nunun Vərov ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 

zindən 10 km ş.-də, Peştəsər silsiləsinin ətə- 
yindədir. Əh. 235 (2015): əkinçilik və 
heyvandarlıqla məşğuldur. Ümumi orta 
məktəb var. 

ƏVƏCÜK - Azərb: Resp. Qusar r-nunun: 
Köhnə Xudat ə.d--ndə kənd. R-n mərkəzin- 

dən 4 km şm--da, Qusar maili düzənliyində- 
dir. Əh. 973 (2015): əkinçilik, tərəvəzçilik 

yvandarlıqla məşğuldur. Tam orta 
məktəb, klub, kitabxana, tibb məntəqəsi var, 

ƏVƏLİK (Rumxx) - qırxbuğum fəsiləsin- 
dən çoxillik, yaxud birillik bitki cinsi, Ot, 
yaxud yarımkollardır. Gövdəsi düz, budaq- 
İl, əsasən, kələ-kötürdür. Yarpaqları növ- 
bəli düzülmüş, saplaqlıdır. Çiçəkləri iki- 
cinsli, bəzən bircinsli olub, süpürgəvarı çi- 
çək qrupunda toplanmışdır. Meyvəsi üçtilli 

Adi əvəlik (Rumex acetosa), 

toxumcadır. Əsasən, Şimal yarımkürəsinin 

mülayim qurşağında 150, Azərb.-da 17 nö- 
vü yayılmışdır. Becərilən bitkilərin ala- 
Диди. Yol Кәпаппда, çəpər dibi, çay sahili, 
subasar çəmən, bağ və tarlalarda bitir. Qa- 
ramal pis yeyir, yaxud heç yemir. Əkin- 
lərdə mədəni bitkilərə, çəmənlərdə isə 
qiymətli taxıl otlarına çox ziyan verir. 

Adi və ya turş Ə. (R. acetosa) tərəvəz 
bitkisi kimi əkilir. Yay ərzində bir neçə 
dəfə səpilir. 18-25 sutkadan sonra yarpaq- 
ları yığılır. (əgər toxumu lazım deyilsə, 
çiçəkli gövdələri biçilir). Yarpaqlarında 
oksalat turşusu, dəmir və tannidlər var. Ə.- 

dən Azərb. mətbəxində geniş istifadə olu- 
nur. Tər halda Ə.-in (Rumex) yarpaqlarını: 
hörüb dəstə halında qurudurlar. Quru Ə, 
bişirilməzdən əvvəl isladılır, acılığı çıxa- 
rilir, yağ-soğanda qovrulub sarımsaqlı 
qatıqla yeyilir. Ondan Ə--li aş (çilov), daş- 

ma, dovğa, umac hazırlanır. Xalq təba- 
bətində istifadə olunur, 
ƏVƏZ OTAROĞLU (15:3.1884, Xivə = 
1919, Xivə) - özbək şairi, maarifçi. 19 ya- 

şından tanınmiş, şeirlərində ictimai ədalət- 
sizliyi, ruhanilərin hiyləgərliyini, cəhaləti: 
tənqid etmişdir ("Xalq”, “Müsəlman rüha- 
nilərinin başçılarına”, “Məmurlara”, “Mək- 
təb” və s.). Yaradıcılığı forma etibarilə: 
rəngarəngdir (qəzəl, qəsidə, müxəmməs, 
müsəddəs, rübai, qitə və s.). Klassik özbək: 
ədəbiyyatı ənənələrini davam etdirmiş, 
folklor surətlərindən faydalanmışdır. 

Əsəri: Избр. mpormseacints. Tamxerrr, 1966. 
ƏVƏZ SADIQ (Əbülfəz Əli oğlu Sadı- 
qovun təxəllüsü, 1898, Ordubad — 27.8. 
1956, Bakı) – Azərb. yazıçısı, yumalist, 
tərcüməçi. 1920 ildən Ordubad və Nax- 
çıvanda müəllim işləmiş, sonralar yurna- 
listika sahəsində çalışmış — "Şərq qapısı” 

oçerk və hekayələrdən ibarət “Xatirələr” 
(1933), "Yeni gün" (1938), “Qərənfil” 
(1945), “Qəhrəmanlar” (1948), "Zəmgələm” 
(1950), “Bizim adamlar" (1951), “Bəsti” 
(1953), "Sabahı yaradanlar" (1953) kitabla- Мијана 

mişdir ("Nadürüstov və başqaları” toplusu, 
1955). “Pravda” (Moskva) qəzetində fel- 
yetonları dərc olunmuşdur. Sofokl, Esxil, 
L.N.Tolstoy, E.Zolya və b.-nın əsərlərini 
Azərb. dilinə tərcümə etmişdir. Adına küçə 
və məktəb var, 
ƏsərlərizSeyilmiş əsərləri, В. 1958: Избран- 

ise, Б.. 1958) Seçilmiş əsərləri, В. 1971. 
ƏVƏZÇİLİK - işçinin əsas vəzifəsi ilə ya- 
naşı, eyni vaxtda digər vəzifəni (əməkhaqqı 
ödənilməklə) tutması, habelə əsas işdən 
başqa digər daimi işi (əməkhaqqı ödənil- 
məklə) yerinə yetirməsi. Ә.-ә qanunla nə- 
zərdə tutulan hallarda müvəqqəti tədbir 
kimi icazə verilir. Ə, üzrə yalnız ayrı-ayrı 
idarələrdə (bəzi istisnalardan başqa) işlə- 
məyə icazə verilir. Ə.-ə marağı olan hər iki 
idarə rəhbərliyinin yazılı icazəsi olduqda 
yol verilir. Ə. üzrə əməkhaqqı, bir qayda 
olaraq, həmin vəzifə üçün müəyyən edilmiş 

maaşın (maaş dərəcəsinin) yarısından çox 

olmamalıdır. Ə. edilən işəmuzd iş faktik 
hasilata görə ödənilir. 
ƏVƏZETMƏ, dilçilikdə - birdil va- 
hidinin əvəzinə başqasının işlədilməsi, dil 
vahidləri üzərində aparılan tədqiqat üsulla- 
rından biri. Eyni tərkib (mətn) daxilində 
müxtəlif vahidləri əvəz etməklə onların bir- 
birinə nisbətini, əlaqəsini müəyyənləşdir- 
mək münkündir (məs., ürəyi qırılmaq — 
qəlbi qırılmaq). Ə.-nin iki növü vardır: 
Tyzaman və şəkil formalarında = qram- 
matik formaların öz mənalarında deyil, 
fərqli mənada, yalnız mətndə kəsb etdikləri 
mənada işlənməsi: sabah gedirik (gedəcə- 
yik/gedərik əvəzinə): 2) leksik - sözün yeni 
məna kəsb edərək digər söz əvəzində iş- 
lənməsi: uğur (müvəffəqiyyət əvəzinə), 

yüzillik (əsr əvəzinə). 
ƏVƏZETMƏ REAKSİYALARI - mo- 
lekulda atomların (atomlar qrupunun) digər 
atomlarla (atomlar qrupu ilə) əvəz edilməsi 
ilə gedən kimyəvi reaksiyalar: üzvi rcaksi- 
yaların əsas tiplərindən biridir. Ə.r. $ (lat. 
substitutio — əvəzetmə) hərfi ilə işarələnir. 

Əvəzedici atom (atomlar qrupu) nukleofil, 
elektrofil (bax Nukleoyil və elektmfil rea: 

nomolekulyar mexanizmlə (S,1) iki mər- 
hələdə (birinci limitləşdirici mərhələdə: 
dissosiasiya nəticəsində karbkation alınır, 
ikinci mərhələdə isə karbkation nukleofillə 
sürətlə reaksiyaya girir) gedir. Birli və ikili 
alkilhalogenidlərin hidrolizi bimolekulyar 
mexanizmlə (S,2) bir mərhələdə gedir 
(karbonun halogenlə rabitəsinin parçalan- 
ması və C-OH rabitəsinin yaranması sin- 
xron baş verir). Sr: reaksiyaları daha çox 
aromatik birləşmələr. üçün səciyyəvidir 
(məs,, 5 = kompleks aralıq kationun уагап- 
ması ilə Fridel-Krafis üzrə asilləşmə, al- 
killəşmə reaksiyaları, nitrolaşma, sulfo- 
laşma). Sa reaksiyalarından ən mühümü 
metalepsiya (bax Halogenləşmə), radikal 
nitrolaşma, karbohidrogenlərin avtooksid- 
ləşməsidir.. 

Əd: Maps Де: Органимеска xina, Т:2-3. 
M, 1987. 
ƏVƏZƏLİ MUĞANLI, Əvəzəli Sə- 
fiquluoğlu Muğanlı(?-)- I8əs- 
rin sonu - 19 əsrin əvvəllərində yaşa- 
yıb-yaratmış Azərb. xəttatı və rəssamı, 1809: 

ildə nəsx xətti ilə üzünü köçürdüyü “Kəlilə 
və Dimnərnin əlyazmasına (AMEA-nın 
M.Füzuli ad. Əlyazmaları İn-tu) 118 rəngli 
illüstrasiya çəkmişdir. Bu illüstrasiyalar 
kompozisiya sadəliyi, insan və heyvan fi- 
qurlarının bəsit, sxematik təsviri, rənglərin 
şərtiliyi və s. üslub xüsusiyyətlərinə görə 

klassik miniatürlərdən daha çox xalq sənət- 

karlarının rəsmlərinə bənzəyir. 
ƏVƏZLƏMƏ, verilmiş çoxluğun 
elementlərinin - çoxluğun hər bir 
elementinin (a) həmin çoxluqdan olan baş- 

qı bir elementlə (q(a)l əvəz edilməsi, bu 
halda hər biri yalnız bir dəfə olmaqla veril- 
miş çoxluğun bütün elementləri alınma- 
idir, Beləliklə, Ә. anlayışı mahiyyətcə 
çoxluğun öz-özünə qarşılıqlı birqiymətli 
inikası anlayışı ilə üst-üstə düşür. “Ə,” 
termini (bəzən “yerdəyişmə” də deyirlər) 
əsasən sonlu: çoxluqlara tətbiq olunur, 
Aşağıda yalnız bu hal nəzərdən keçiriləcək. 
Ə.anlayışını ikisətirli simvolla işarə etmək 
qəbul olunmuşdur: 

ləsi cəb 
ei) - vo) ) 

a verilmiş çoxluğun hər bir elementi- 
nin altında о uu element ya- 
zilmişdi in xassələri a, b...., с ele- 

mentlərinin təbiətindən asılı olmadığından, 
çox vaxt 1, 2...., и tam ədədlərindən isti- 
fadə olunur, bu zaman atlar ilk sətirdə, 
əsasən, öz ardıcıl sırası ilə yazılır. Ə, 

ә ә ә və) 

və ya даһа 5202: 

Xə 1 ( 2 

Фи Фз = Фу 

şəklini alır, burada ikinci sətir çı, 0:,-... 9, 
– 1, 2, ..., л ədədlərindən alınan hər hansı 
Ə--ni əmələ gətirir. и elementdən ibarət 
çoxluğun müxtəlif Ə.-lərinin sayı onun 
yerdəyişmələrinin sayı qədərdir, yəni 
nle1:23-...n. 

Bütün elementləri yerində saxlayan 

(dəyişməyən) Ə.-yə vahid Ə, хәуасу- 
nilik Ə.-si di 

rel 2 m 

ПР. 

Hər bir 4 Ə, 

(yəni ли уз ç 
4" lb işarə edilir: 

-(12345) 
ul 

üçün onun tərsi olan 
irən) Ə, mövcuddur və 

uzu yazda 
Бәк 4 2153) 

İki ardıcıl A və 8. Ә.Ләппип tətbiqinin 
nəticəsi yenidən hər hansı С Ə.-si olacaq: 
əgər 4 i-ni çi-yə, B isə oni 
Ә.-һизә, onda € Ə--si /-ni y 

А və B Ə--lərinin hasili adlanır, 
C- ABkimi yazılır, Məs., əgər 

12345 4- | 
Həra 

28 12345 
onda С = 1 

Ә.Аәпп hasili üçün kommutativlik qa- 

nunu ödənmir, yəni ümumiyyətlə 48284: 
məs., həmin misalda 

12 
— 4 
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Asanlıqla görmək olar ki, 14 ==, 
дал АЛА, А(ВС)=(4В)С (assosiativ- 

lik qanunu). Beləliklə, n elementdən ibarət 

Ə-lərin hamısı simmetrik qrup ad- 

.. dərəcəli qrup əmələ gətirir. Yalnız 

iki i və / elementlərinin yerdəyişməsi ilə 

təsvir olunan Ə.-lər transpozisiya 

adlanır və (4,/) Нә işarə edilir, məs., 

1234 esə, 

İ 4325 

İstənilən Ə.-ni transpozisiyaların hasili 
şəklində ayırmaq olar. Verilmiş Ə.-nin 
transpozisiyaların müxtəlif üsullarla ha- 
sili şəklində ayrılışında vuruqların 
müxtəlif ola bilər, lakin onlar həmiş: 

cüt, yadı tək sayda olacaq. Bununla 
əlaqədar Ə. tək Ə,, ya da cüt Ə, adlanır: 
1 = (13)5,4)5.1)- təkƏ.-dir. Ə.-nin cüt- 
füyünü yuxarı sətirdəki ədədlər öz ardıcıl 
sırası ilə verildikdə inversiyaların, 
yəni aşağı sətirdəki ardıcıllığın pozulması 
Sayı ilə də müəyyən etmək olar: Ə.-nin 
cütlüyü inversiyaların sayının cütlüyü ilə 
üst-üstə düşür, məs., 4 Ə.-sinin aşağı sət- 
rində 5 inversiya var, yəni böyük ədəd kiçik 
ədəddən əvvəl gəlib: (3, 2), (3.1), (2.1), 
(5,1)və (5.4). n elementin 1/2 sayda cüt və 

nl/2 sayda tək Ə.-si mövcuddur: 

Verilmiş elementlər qrupunu dövri də- 
yişən, lakin qalan elementləri olduğu kimi 
saxlayan Ə.-yə dövr deyilir. Dəyişən 
ədədlərin sayı dövrün uzunluğu ad- 
lanır, Məs, 4 Ə.-si uz, 4 olan dövrdür: О, 

1-1 3-ә, 3-ü 5-ә, 5-1 4-ə, 4-ü 1-ə çevirir, bu, 

qısa olaraq 4(1, 3, 5, 4) kimi yazılır. Trans- 
pozisiya uz. 2 olan dövrdür, İstənilən Ə.-ni 
asılı olmayan (yəni ümumi elementləri ol- 
mayan) dövrlərin hasili şəklində ayırmaq 
olar, məs 

123456789 

79186235 

(1,4):(2,7):(3,9,5,8) 

Riyazi analizdə “А ” termini dəyişənin 
əvəz olunması kimi başa düşülür. 
ƏVƏZLƏYİCİ, dilçilikdə - yalnız 
konkret bir misalda müvəqqəti olaraq 
müəyyən sintaktik vəzifə daşıyan söz, söz- 
forma, intonasiya. Təyinin əvəzləyicisi: ta- 
rap-turup а(Наг,,, Mürəkkəb cümlənin 
əvəzləyicisi: məsələ belədir: ya, ya. 
ƏVƏZLƏYİCİ QÜVVƏ - cismə tətbiq 
edilmiş qüvvələr sisteminə ekvivalent olan 
qüvvə (R): sistemi təşkil edən qüvvələrin 

vektorial cəminə bərabərdir: R IF. 
Əgər bir nöqtəyə tətbiq olunmuş qüvvələr 
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sistemi üçün R: О isə, onda mütləq bu 
nöqtəyə tətbiq oluna bilən Ə.q, var, Qüv- 

vələr sistemini onun Ə.q--si ilə yalnız o 

halda əvəz etmək mümkündür ki, bu sistem 

mütləq bərk cisim halında olsun, yəni heç 
bir daxili gərginliyə və deformasiyaya ma- 
lik olmasın. Ə.q.-si mövcüd olmayan qüv- 
vələr sisteminə misal kimi cüt qüvvələr və 
ya eyni bir müstəvidə olmayan iki qüvvə 

göstərilə bilər. 
ƏVƏZLİK – başqa nitq hissələrinin (isim, 
sifət, say və zərfin) yerində işlənən, mənaca 
onu əvəz edən və həmin sözün funksiyasını 
yerinə yetirən əsas nitq hissəsi, Ə.-lər digər 

nitq hissələrinə nisbətən даһа: mücərrəd və 

ümumi məna yükü daşıyır. Onları səciyyə- 
ləndirən mühüm əlamətlərdən biri situativ 

şərtiliyə malik olmalarıdır (məs., “o” Ə. 
büün əşyalara, “elə” bütün əlamətlərə, “ne- 
çə" isə bütün kəmiyyət mənalı anlayışlara 
müvafiq gələ bilər). Bir çox dillərdə olduğu 
kimi, Azərb. dilində də şəxs Ə.-lərinin mü- 
əyyən qismi dilin inkişafı nəticəsində müs- 
təqil söz şəklini itirərək, şəkilçi. halına 
düşmüşdür. Ə.-lərin bu cür şəkilçiləşməsi 
nəticəsində dilimizdə mənsubiyyət, şəxs və 
xəbərlik kateqoriyaları yaranmışdır. Vax- 
tilə müstəqil sözlə ifadə olunan bu kateqori- 
yalar müasir Azərb. dilində yalnız şəxs 
əlamətləri ilə ifadə edilir. Müasir Azərb. di- 

lində Ə.--lərin şəxs (mən, sən, biz), işarə (o, 

bu, elə, belə), sual (kim, nə, hara, hansı, nə 

qədər), qeyri-müəyyən (kim isə, bəzisi, bir 
neçəsi), təyin (bül ün, hər, öz, filan, eyni), 

inkar (heç kim, heç bir şey) növləri var. Ə.- 

lər quruluşca iki yerə bölünür: sadə (mən, 
o, elə, kim), mürəkkəb (nə qədər, heç kim). 

Əd: Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan 
dili. Morfologiya. В. 2007. 
ƏVƏZOL AYAN AMİNTURŞU- 

LAR - bax Aninturşular. 

ƏVƏZOLUNMAYAN YAĞ TURŞU- 

LARI, essensial yağ turşuları- 

məməlilərin normal həyat fəaliyyəti üçün 
zəruri olan birəsaslı polidoymamış karbon 
turşuları, ümumi formulu 

CH/(CH)),(CH“CHCH?) (CH,).COOH 

(yel, ,ye 1-6,z 0-7, karbon atom- 
larının sayı 18-24, sis-konfiqurasiya) olan 
birləşmələr. Əvvəllər Ə.y.t.-na canlı orqa- 
nizmlərdə sintez olunmayan, lakin digər 
məhsulların biosintezində onların əvəz- 

olunmayan sələfləri bitki mənşəli iki turşu 

– linolev 

CH,CH,)(CH-CHCH,)(CH,)/COOH 

və a-linolen (trien) 

CECH,CH-CHCH,)CH,),COOH 

əə 

tezində sələf olunu 
ləfidir. Məməlilərin qi: ј 
a-linolen turşularının ә 
məni ləngidir, ih 
lədir, dermatit törədir, qanın 
xassəsini azaldır, ürəyin fəaliyyətini: 
Sonralar linolev və a-linolen: Tufan 
metabolitləri – araxidon, dökozaheksaen, 
eykozapentaen və 5. turşular Ә.ул-па aid 
edildi. Əvəzolunmaz hesab olunmayan Бу. 
turşular, bir qayda olaraq, heyvan orqa- 
nizmində sintez oluna bilir: lakin onlar 
linolev və a-linolen turşuların çatışmaz- 

lığının simptomlarını aradan qaldırmaq 
qabiliyyətinə malik olduğuna: görə şərti 
olaraq Ә.у.--па aiddir. Ə, 
sayı dəqiq müəyyən edilməmişdir. Onların 
adlarının qısa yazılış forması (karbon 
atomlarının və ikiqat rabitələrin sayı, kar- 

boksil qrupuna nəzərən daha aralı olan 
ikiqat rabitənin vəziyyəti göstərilir, məs., 
a-linolen turşusu üçün: 18:3 оә-3) geniş 
istifadə olunur. 

Əy.t. özlü mayelərdir, üzvi həlledi 
lərdə yaxşı həll olur, suda həll olmur, 
Karbon turşularının xassələrinə malikdir, 
asan polimerləşir, izomerləşir, hidrogen- 
ləşir və oksidləşir: Ə.y.t. yağların hidroli- 
zindən alınır. Prostaqlandinlərin və digər 

lipoperoksidlərin biosintezində iştirak edir, 
bütün biol. membranların komponentlə 
ridir. Ə.y.t. yüksək antioksidant aktivli 
göstərir, aterosklerozun inkişafını ləngidir, 
maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. İnsan 
orqanizminə linolev və a-linolen turşuları 
bitki və heyvan yağlarının tərkibində, digər 
turşular isə heyvan yağlarının tərkibində 
qida ilə daxil olur. İnsanın Ә.у..-па tələbatı 
sutkada təqr. 10 q-dır (linolev turşusuna 
görə hesablanmışdır). 

ƏVHƏDƏDDİN KİRMANİ (дә) sə yi 
agi. S), Hamid ibn Əbül-Fəxr 
əl-Kirmani (1164, İran, Kirman = 
21:3.1238, Bağdad) - İran sufi mütəfəkkiri, 
şair. Əxi Evrənin mürşidi. Türk əsilli 
olması ehtimal edilir. Bağdadda oxumuş, 
bir müddət orada müdərrislik etmiş, tə- 
səvvüfə meyil göstərmişdir. Təbriz, Gəncə 
və Şirvanı gəzmiş, uzun müddət Naxçı- 
vanda yaşamışdır. Şirvanşah Axsitanla 
yaxın münasibəti olmuşdur. Azərb. mütə- 
fəkkiri Şeyx Rüknəddin Sücasinin müridi 
olmuş, onun sayəsində təsəvvüfün gör- 
kəmli simalarından birinə çevrilmişdir. 
Şam və Konyada /bn Ərəbi ilə görüşmüş, 
1205 ildə Abbasi xəlifəsi Nasirin tapşırığı 
ilə fütüvvət ideologiyasını yaymaq üçün İbn 

müridlər yetiş- 
ә әәә Nuxşmai Yusifi 
mari, Müinüddin Təbrizi, Tacəddin Ur- 
məvi, Şəmsəddin Tiflisi və b,). 1221 ildə 
Məcdəddin İshaqın ölümündən sonra onun 
daşıdığı “Rum şeyxlərinin şeyxi” fəxri adı 
Ә.К.--уә verilmişdir. 1237 ildən Mərzba- 
niyyə xanəgahının şeyxi olmuşdur, Allahın 
camal sifətinin (gözəllik atributlarının) var- 
һојагда seyr edilməsi ideyasını dəstəkləmiş 
ӘК. hər bir şeydə Allahın müşahidə olun- 
duğunu göstərərək, səma məclislərində 
(sufilərin musiqi və rəqs məclisləri) qadın 
və kişi müridlərin birgə iştirakının tərəfdarı: 
olmuşdur. Ә.К.-пип təsəvvüf mövzularına 

dair rübailər toplusu alman və ingilis 
dillərinə tərcümə edilmişdir. 
ƏVHƏDİ MARAĞAYİ Rüknəddin- 
bax Öyllədi Marağayi Rüknəddin. 
ƏVİLƏ - Azərb. Resp. Lerik r-nunun Li- 
vədirgə ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 6 
km şm.-q.-də, Əvilə çayının (Lənkəran ça- 
yının qolu) sahilində, dağətəyi ərazidədir. 
Əh. 741 (2015): heyvandarlıq və qismən də 
əkinçiliklə məşğuldur. Ümumi orta məktəb, 
13-14 əsrlərə aid yaşayış yeri, dekorativ- 
tətbiqi sənət nümunələrindən daş qoç fiqu- 
ти var, 
ƏVRƏZ - qədim dövrdən Azərb.-da xalq 
arasında yayılmış qarşılıqlı yardım forması. 
Ə. əkin, biçin, şumlama, arx və kanalların 
çəkilişi, evtikmə, körpüsalma və s. kollek- 
tiv əmək tələb edən təsərrüfat işlərinin 
görülməsi zamanı təşkil olunurdu. Təsər- 
rüfat işini görməyə imkanı olmayan ai- 
lələrə, ailə başçısını itirənlərə, həmçinin 
yoxsullara Ə. adı ilə kömək göstərilirdi. Ə, 
qədimdən məzmunu və mahiyyəti etibarilə 
könüllülük əsasında xalqın bir-birinə tə- 
mənnasiz köməyi kimi təşəkkül tapmış və 
formalaşmışdır. Sonralar Ə.-dən hakim 
sinfin nümayəndələri istismar forması kimi 
istifadə etmişlər. Xalq arasında onu məz- 
mununa uyğun olaraq “bəy Ә.-17, “yüzbaşı 
Ə.-ir, “kəndxuda Ә.-, “koxa Ə-i” və s, 
adlandırmışlar, Ruslarda "pomoç” və “to- 
dokar, özbəklərdə və taciklərdə “xaşar”, 

gürcülərdə “dadzaxili” və “ulami”, ləz- 
gilərdə “тпе)”, qumuqlarda “bulka” və 5. 
Ә.Аә eyni mahiyyət və məzmun daşıyırdı. 
Mənşə etibarilə icma torpaq sahibliyi döv- 
rünün məhsulu olan Ə. sonralar sosial, iqti- 
sadi dəyişikliklər nəticəsində Azərb.-da 
feodal mükəlləfiyyətlərindən birinə çevril- 
sə də, xalq arasında ilkin məzmununu 

başlayır və 
һагг, Qoşma, müxəmməs, divani, gəraylı 
və təcnislərdə istifadə olunur, Forma mü- 
rəkkəbliyi sənətkardan böyük məharət tələb 
edir. Az yayılmışdır. Molla Cümənin N 
hərfi üstündə qurulan təcnisi məşhurdur. 
ƏYAR, prob - zərgərlik məmulatları, 
medal və s. hazırlamaq, yaxud pul kəsmək 
üçün işlədilən ərintilərin tərkibində qızıl, 

gümüş, platin, palladium və ya başqa nəcib 
metalların miqdarını göstərən işarə. N: 
metallardan hazırlanan məmulata mexaniki 
möhkəmlik vermək və istənilən rəng alma- 
sına nail olmaq üçün ona liqatura adlanan 
metallar (mis, sink, nikel) əlavə olunur. Ә.- 
mn mettik, karat, misqal ölçü sistemləri qə- 
bul edilmişdir. Metrik Ə. ərintinin 1000 
фәда olan nəcib metalın (qızıl, gümüş, 
platin, palladium) qramla miqdarını göstə- 
rir. Karat. sistemini (9, 12, 14, 18, 21, 22, 
23, 24) metrik sistemlə hesablamaq üçün 

karatla göstərilən ədədi 24-ə bölüb 1000-ə 
vurmaq, misqalı metrikə çevirmək üçün isə 

misqal Ә.- (36, 48, 56, 72, — 96) 96-ya 
bölüb 1000-ə vurmaq lazımdır. Ən çox iş- 
lədilən metrik sistemdə qızıl üçün 375 (9 
karat, 36 misqal), 500, 583, 585, 750, 958, 
999 (24 karat, 96 misqal), gümüş üçün 750, 
800, 875, 916, 925, 960, platin üçün 950, 
palladium üçün 500 və 850 Ə.-ları müəy- 
yən edilmişdir. Məmulatın Ə.-ına ona vu- 

rulan dövlət damğası ilə zəmanət verilir. 
ƏYAR ANALİZİ - müxtəlif materiallar- 
da nəcib metalların (əsasən, qızıl və gü- 
müşün) miqdarının (əyarının) təyini üsul- 
ları, qiymətli metalların ərinmiş qurğuşun- 
da yaxşı həll olunaraq asanəriyən ərintilər 
əmələgətirməsi xüsusiyyətinə əsaslanır. 
Qızılı sərbəst halda ayırırlar və miqdarını 

bilavasitə ölçmə ilə təyin edirlər, gümüş isə 
məhlula keçirilir və digər üsullarla onun 
miqdarı müəyyənləşdirilir. Ə.a pirometal- 
lurgiya və kimyəvi üsullarla aparılır. 
Ümumi şəkildə qızıl və gümüşün Ə.a.-nin 
əhatə etdiyi mərhələlər: şixtələmə — analiz 
edilən materialın əyarı ilə reagentlərin qa- 
rışığının hazırlanması: 5007C və daha yük- 
sək temp-rlarda qurğuşun ərintisində nəcib 
metalların puta və ya şerber əritməsi: ayır- 

ma (kupelyasiya) — qurğuşunun kənarlaş- 
dirilması və qızıl-gümüş külçənin alınması: 
külçənin bişirilməsi — gümüşün turşuda həll 
olması, ayrılmış qızılın ayrıca qalması: 
ayrılmış qızılın yuyulması, qurudulması və 
miqdarının təyini (çəkilməsi). 

Qızılın Əla. e.ə. 2000 il əvvəl Qədim 

mətləndirilməsi, onların hasil olunması və 
istehsalına nəzarətin təşkili, zərgərlik-məi- 
şət məmulatlarının tərkibində qiymətli 
metalların miqdarının yoxlanılması (mə- 

mülatın əyarının təyini və təsdiqlənməsi) 
üçün istifadə olunur. Bu üsullar yüksək 
dəqiqliyi ilə seçilir, çox sadə və ucuz ava- 
danlıq işlədir və qızılın miqdarını geniş 
intervalda (kütləyə görə 10:3-dən 99.990-ə- 
dək) təyin etməyə imkan verir. 

Qızılın ərintilərdə və sənaye konsentrat- 
larında miqdarını təyin edən Əla. üsulları 
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının 
standartlarına və bir çox dünya ölkələrinin 
milli standartlarına daxildir. Ə.a.-nin bir sı- 
ra mənfi cəhətləri də var — analizin пәнсә- 
lərinin onu aparan işçinin təcrübəsindən 
asılılığı, həmçinin yüksək temp-rlarda qur- 
ğuşün və turşuların istifadə olunması nəti- 

cəsində çox zəhərli olan qazların ayrılması, 

Çox vaxt əyarın məhəkdaşı vasitəsilə 

müəyyən olunmasını da Əla, üsullarına aid 
edirlər. Zərgərlik-məişət məmulatının bü- 
tövlüyünü pozmadan əyarını təyin etmək 
üçün bu üsuldan istifadə olunur. Məhəkdaşı 
qara və ya qəhvəyi rəngdə silisiumlu şist- 
dən ibarətdir. Onun təmizlənmiş səthinin 
bir yerində yoxlanılması tələb olunan mə- 
mulatla 2-3 mm enində, 10-12. nmuz.-nda 
bir cizgi, həmin cizginin yanında isə etalon 
olaraq hazırlanmış əyar iynələri kompleksi- 
nin məlumtərkibli iynəsi ilə başqa cizgi çə- 
kilir. Sonra hər iki cizginin üzərinə bir 
damcı əyar reaktivi salınır. Bir neçə sani- 
yədən sonra həmin rənglərin intensivliyinin 
müqayisəsi yoxlanılan məmulatın əyarı 
haqqında müəyyən fikir söyləməyə imkan 
verir. 
ƏYƏR-- İrəvan qub.-nın Şərur-Dərələyəz 
qəzasında (15.10.1931 ildən Keşişkənd, 
3.1.1935 ildən Mikoyan, 6.12.1957 ildən 

Yeğeqnadzor r-nu) azərb.-ların yaşadığı 
kənd. Türkmənçay müqaviləsindən (1828) 
sonra İranın Xoy və Salmas bölgələrindən 
köçürülən erməni ailələrinin bir hissəsi də 

Ə, k.-ndə yerləşdirilmiş, azərb.-lar isə 20 

əsrin əvvəllərində sıxışdırılıb kənddən çı- 
xarılmışdır. Kəndin adı 10:9.1946 ildə də- 
yişdirilərək Ağavnaüzor adlandırılmışdır. 
ƏYİLGƏN SAP, əyilgən bağ-in- 
şaat mexanikasında yalnız dartıl- 
maya işləyən, əyilntəyə çox az müqavimət 
(sərtlik) göstərən əyilgən element. Adətən, 
asma örtüklər və s.-nin yükdaşıyan trosları- 
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ƏYİLGƏN VAL 

qin, yüksaxlayan elementlərinin hesablama nöqtənin yaxın ətrafında əyri həmin nöq” 
ә ким istifdə edilir. Əəs-hərnöv yü- tədəki toxunanın müxtəlf rəfində yerləşir 

gə uyğun asılma forması alan həndəsi də- və normalla toxunanın əmələ gətirdiyi çar- 
yişən sistemdir. paz bucaqların daxilində qalır: Məs, дәк 
ƏYİLGƏN VAL, çevik val-asınəyi- funksiyasının qrafiki (0,0) nöqtəsində əyi- 

və çətin burulan val: iş vaxtı vəziyyətini lir. .. 

аг detallar arasında fırlanma hə- ƏYİLMİŞ PROFİLLƏR - vərəqşəkilli 

ә дин və burucu momenti ötürmək üçün- (təbəqəşəkilli) metalları ən çox polad, alü- 
dür, Mil şəklində olan Əxv. özəkdən, onun minium, bürünc) profiləymə dəzgahların- 

üzərinə sarınmış bir neçə qat məftildən da emal etməklə alınan yüngülləşdirilmiş 

(əyilən şlanq, yaxud qoruyucu örtüklə ör- metal profillər. Metalların qalınlığı 01-20 

tülmüş) və uclarındakı birləşdirici armatur. ип, eni 2000 тин-ә, uz. 30 nə qədərdir. 

dan (patron, çəngəl və 3.) ibarətdir. Bəzi ƏYİN – Azərb. Resp: Qubadlı r-nunun 

hallarda (məs, çoxgövdəli buxar turbinlə- Çardaqlı ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 

rində) tətbiq olunan oynaqlı Ə.v-da isə bir. 8 km q:-də, dağlıq ərazidədir. Əh. 340 

biri ilə oynaqlı birləşdirilmiş qısa hissələr (2015): işğaldan (1993, avqust) əvvəl һеу- 

əyilgən örtük içərisində yerləşdirilir. Əllə vandarlıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, 

işlədilən mexanikləşdirilmiş alət və cihaz- klub, kitabxana, tibb məntəqəsi var idi. 

tarda (məs, bormaşında), məsafədən idarə- ƏYİRMƏ - nisbətən qısa və davamlılığı 

etmə və nəzarət qurğularında (məs., av- azolan liflərdən iplik istehsalı üçün lazım 

tomobil və digər nəql. vasitələrinin spido- olan texnoloyi proseslərin məcmusu. Emal 

metrində), hermetik fəzada, kosmosda, su edilən liflərin növündən asılı olaraq pam- 
altında vəs. aparılan işlərdə istifadə olunur. biəyirmə, yunayirmə, kətanəyirmə, ipək- 

Stasionar mühərriklərdən qidalanan güc əyirmə növlərinə ayrılır. Ə. prosesində 
ötürücülərində (məs, əl maşınlarında) nor- emal olunacaq lifli material yumşaldılır, tə- 

mallaşdırılmış Ə.v- tətbiq edilir. mizlənir, birləşdirilir, daranır, lent şəklinə 
ƏYİLMƏ (materiallar müqavi- salınır. Alınan lentdən nazilmə və möh- 

deformasiya növü: xarici kəmləndirmədən (burulma və ya eşilmə- 
dən) sonra ilk iplik alınır. Dartılaraq na- 
zildilmiş və ya diskretləşdirilmiş (bir-bi- 
rindən ayrılmış) lent, yaxud ilk iplik bir 
yerə toplanır və burularaq iplik alınır. Be- 
ləliklə, Ə. prosesi 3 əsas mərhələyə bölü- 
nür: lifli materialların Ə.-yə hazırlanması 
və liflərdən lentlərin formalaşdırılması, ilk 
iplik istehsalı: ipliyin formalaşması. Emal 
edilən lifin xassələrindən və ipliyə tələb- 

qüvvələrin yerləşdiyi müstəvi ilə üst-üstə lərdən asılı olaraq, əsasən darama növünə 
düşmür. Bu növ Ə. mürəkkəb Ə--nin xüsusi görə bir-birindən fərqlənən bir sıra Ə. sis- 

temləri tətbiq edilir: kard Ə. sistemi, 

daraqlı Ə. sistemi, aparatla Ә, sis- 
temi, ştapel Ə, sistemi, 

ƏYİRMƏ MAŞINI - ilk iplikdən və ya lif 
lentlərindən iplik hazırlayan qurğu. 1738 il- 
də B.Britaniyada yaradılmışdır. Pambıq, 
yun, ipək qırıntılarını və kətan liflərini 

əyirən maşınlar var, Fasiləsiz işləyən hal- 

qalı Ə.m-nda yarımməmülatın nazildil- 
məsi, alınmış lif dəstinin burularaq ipliyə 
çevrilməsi yerinə yetirilir. Pambıqəyirən 

ikitərəfli halqalı Ə.m--nda ilk iplik və ya 
lent dartıcı cihazda nazildilir, liflər düzlə- 
nərək paralelləşdirilir. Nazilmiş lif dəstinin 
burulmasından alınan iplik qaçağandan ke- 
çərək iyə geydirilmiş lüləyə sarınır. İysiz 
Ə.m--nda liflərin bir-birindən ayrılması 
(diskretləşdirilməsi), onların bir yerə topla- 

nib burulması, iplik alınması və ipliyin sa- 
rnması prosesləri yerinə yetirilir. İysiz 
pnevmatik-mexaniki Ə.m. daha geniş isti- 

mətində) 
qüvvə və ya başqa təsirlər altında brusun 

(irin), lövhənin, qabıq konstruksiyaların və 
s. əyilməsi (yaxud əyriliyinin dəyişilməsi) 
ilə xarakterizə olunur, Düz brus üçün fərqli 
Ə. növləri var: yastı (sadə) Ə--də milin 
əyilmiş oxu qüvvənin təsir müstəvisi üzə- 
rində olur: mürrəkəb(fəza) Ə. müxtəlif 
müstəvilərdə yerləşən qüvvələrdən yaranır, 
çəp Ə--də əyilmə müstəvisi təsir edən 

halıdır. Brusun en kəsiyinə təsir göstərən 
qüvvələrdən asılı olaraq Ə. növləri: xalis 
Ə.ancaq əyici momentlər olduqda cüt qüv- 
və təsiri altında baş verir, eninə Ə.-də 
əyilən elementin en kəsiyində əyici mo- 
mentdən başqa kəsici qüvvə da olur, bo- 
una (uzununa) Ә.-дә oxboyu sıxıcı 

qüvvələrin təsiri altında mil qabarır, Ə.-nin 
bu növü elastik sistemlərdə dayanıqlığın 
itirilməsinin xüsusi halı sayılır. Üzu- 
nuna-eninə Ə.-də milin oxu boyu və 
milə perpendikulyar istiqamətlənmiş qüv- 

vələr eyni vaxtda təsir göstərir. 
ƏYİLMƏ NÖQTƏSİ - müstəvi əyrinin 
qabarıq hissəsini çökük hissəsindən (və ya 
əksinə) ayıran nöqtə (bax Qabarıq və çökük 
funksiyalar).y”- f(t)əyrinin tənliyidirsə və 
/*2) kəsilməzdirsə (bax Kəsilməz funksi- 
ya) Ən--nin absisinin xı olması üçün гәги- 
пҹәп/”(хӱ) = 0, kafi şərt isə xo-in müxtəlif 

tərəfində / *(ху)-тп əksişarəli olmasıdır, Bu 
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rülür, burada onlardan lifli lent: 
və sonra bobina sarılan burulmuş | 
nir, Bü növ Ə.m--nin məhsuldarlığı 
Ə.m--na nisbətən 2-3 dəfə çoxdur. 
yəvi liflərin əyrilməsi və yun liflərinin 
daraqlı əyirmə sistemində öz-özünə bunul- 
mavəəyirməüüsulu ilə işləyən Ə.m.-ları da: 

tətbiq edilir. 
ƏYİRMƏ-BURMA MAŞINI - toxuculuq 
sənayesində müxtəlif liflərdən burulmuş 
saplar istehsal edən maşın. Ə.-b.m.-nda: 

əyirmə və burma prosesləri eyni vaxtda: 
aparılır. Əvvəllər müxtəlif maşınlarda icra 
olunan əyirntə, birləşdirmə, burma və 

sarıma əməliyyatları bu maşında ardıçıl 
yerinə yetirilir. 2 sapdan burulmuş iplik 

inqırılmasını 
2-3 dəfə azaldır, xətti sıxlığı müxtəlif olan 
iplik alınmasına imkan verir, məhsuldarlığı 
artırır, ipliyin maya dəyərini aşağı salır, 
aynılan tiftiyi və sərf olunan elektrik ener- 
Yisini azaldır. 
ƏYLƏNDİRMƏ - bax Otşama. 
ƏYLİS – Azərb. Resp. Ordubad r-nu (Nax, 
MR) ərazisində çay. Arazın sol qolu. Liz, 

24 km, hövzəsinin sah. 58 km?. Zəngəzur 
silsiləsindəki Xoşlu d.-ndan (3100 m hünd.- 
dən) başlanır. Əsasən qar suları və yeraltı 

sularla qidalanır. Sel və daşqınlar olur, Su- 
varmada istifadə edilir. 
ƏYLİS – Azərb.-da orta əsr yaşayış məntə- 
qəsi: sənətkarlıq və ticarət mərkəzi. İndiki 
Ordubad r-nu (Nax. MR) ərazisində, Ага- 
zın sol sahilindən 10-12 km məsafədə, 
Əylis çayının hər iki sahilində yerləşirdi. 
Əsasən ipək ticarəti ilə məşğul olan Ə, 
tacirləri bir çox Şərq və Avropa ölkələri 
(Portuqaliya, Hollandiya, İspaniya, İtaliya 
və s.) ilə ticarət edirdilər. 17-18 əsrlərdə Ə, 
Səfəvi-Osmanlı müharibələri nəticəsində 
dağılmış, 1752 ildən sonra kiçik kəndə: 

çevrilmişdir. 19 əsrdə yenidən dirçəlmişdir. 
Həmin əsrin 60-cı illərində burada 50 dəz- 
gahdan ibarət ilk ipəksarıma f-ki fəaliyyət 
göstərirdi. Ə.-də qala divarları, məscid, 
məbəd, karvansara, dükan, hamam xara- 
balıqları qalmışdır. Bir neçə məhəllədən 
(Xanlar məhəlləsi, Meydan məhəlləsi, 
Aşağı məhəllə vəs.) ibarət olan Ə. 19 əsrin 
sonlarında Aşağı Əylis və Yuxarı Əylis 
kəndlərinə ayrılmışdır.: 

ƏYLİS MƏSCİDİ - Ordubad r-nunun 
Əylis К.-һдә orta əsrlərə aid memarlıq 
abidəsi. Tədqiqatçılara görə, məscid 16 əsr-: 
də Səfəvi şahı 1 Abbasın göstərişi ilə inşa: 
edilmişdir (el arasında Şah Abbas məscidi 
də adlanır). Məscidin əvvəllər mövcud ol- 

soyuq, yaxud qızmar halda dəmirçi alətləri 
və xüsusi ləvazimatlar (şablonlar, surətlər) 
tətbiq etməklə, yaxud kütləvi və seriyalı is- 
tehsalda müxtəlif dəmirçi-pres avadanlıq- 
larında (bax Әутә maşını) yerinə yetirilə 
bilər. 
ƏYMƏ MAŞINI - boru və yayıqları so- 
yuq və qızdırılmış halda əymək üçün 
maşın. Əyilmiş profillərin alınması, təbə- 
qələrin (vərəqlərin), zolaqların profillənmə- 
si və s. üçün işlədilən ixtisaslaşdırılmış 
Əm. daha geniş tətbiq olunur. Çeşidli ya- 
yıqlar almaq üçün (təbəqənin lazımi qalın- 
lığını təmin edən) diyircəkli Ə.m.-ndan və 
boruları əymək-bükmək üçün boruəyən 
maşınlardan istifadə olunur. Çeşidli ya- 
yıqlardan olan məmulatların əyilməsi üçün 
əymə-ştamplama presləri (buldozerlər) iş- 
lədilir. Təbəqə məmulatların emalı üçün 
döymə vərdənsləri və düzəltmə presləri də 
işə yararlıdır. Əymə avtomatlarında kalibr- 
lənmiş məftildən, yaxud lentdən xırda 
məmulatlar (şplint, dəftərxana sancağı, ra- 
dioaparatların detalları və s.) hazırlanır. 
Vintvarı, silindrik, konusvarı, fasonlu ya- 
yıqlar və yay şaybaları avtomatik гејипдә 
işləyən yaysarıma dəzgahlarında alınır. 
Plastik kütlə və s. materiallardan olan mə- 
mulatlar xüsusi (ixtisaslaşdınlmış) avadan- 
Tiqlarda əyil 

ƏYRƏK - Azərb. Resp. Şahbuz r-nunun 
(Nax, MR) Külüs k--nin şm.-ında, Külüs- 
çayın sağ sahilində orta əsrlərə aid arxeoloyi 
abidə. Sah. 2 ha-dır. Yaşayış yerində iri 
daşlardan hörülmüş, divarlarının eni 1-1,2 
m olan, birotaqlı, bəzən isə 2-3 otaqlı ev- 
lərin qalıqları saxlanmışdır. Bir-birinə sıx 
yerləşmiş evlərin girişi ş. və с. tərəfdəndir. 
Buradan şirli və şirsiz qablar tapılmışdır. 
Qazıntılar zamanı yaşayış yerinin yaxınlı- 
ğında nekropol aşkar edilmişdir. Nekropol- 
dakı qəbir daşları dördkünc prizmavarı 
şəkildə hazırlanmışdır. Onların üzərində 
yazı və təsvirlərə rast gəlinmir. Lakin sinə 
daşlarından birinin üzərində orta əsr müsəl- 
man qəbirləri üçün səciyyəvi olan at aparan 
insan təsviri vardır. Tədqiqatçılar Ə. yaşa- 
yış yerini 10-18, nekropolu isə 16-19 əsr- 
lərə aid edirlər. 

x 0,5 gicəllənməni aradan qaldırmağa və s. kö- 
ğ r intilar müxtəlif dövrlərə mək edir, Stabil (“çalınmış”) Ə.-un səbəbi 

aid keramika məmulatından: ulatın n(: ı çəhra- boyun fəqərələrinin çıxığı, burxulması, 
yı rəngdə, bişirilmiş, bəziləri qırmızı boya spondiloartrozu və ya spondiliti, əlavə sinir 
ilə örtülərək cilalanmışdır), kirkirə və s.- kökünün arxa kəllə çuxurunun şiş, yaxud 
dən ibarətdir, Ə. yaşayış yeri 1-10 əsrlərə çapıqla sıxılması vəs. ola bilər. Mərkəzi si- 
aid edilir. nir sisteminin üzvi zədələnmələri zamanı 
ƏYRİBAŞLAR,ankilostomlar(An- spastik Ə, inkişafedir. Müalicəsi: fizio- 
eylostoma) – Rhabditida dəstəsinin An- terapiya, müalicə idmanı, masai, korrek- 
eylostomatidae fəsiləsindən nematodlar siyaedici başsaxlayandan istifadə, spastik 
cinsi. Məməlilərin və insanın bağırsağında Ə. zamanı əsas xəstəliyin korreksiyası la- 
parazitlik edir, geohelmintlərdir. İnsanın zımdır. Konservativ müalicə effekt ver- 
onikibarmaq bağırsağında və nazik bağır- mədikdə döş-körpücük-məməvarı əzələdə 
sağın yuxarı hissəsində onikibarmaq əy- cərrahi əməliyyat, pazabənzər yarımfəqərə- 
ribaşı (A. duodenale) yaşayır. Onun bə- nin kənaredilməsi və s. həyata keçirilir. 

dəninin uz. 8-14 mın-dir, ön tərəfin ucu ƏYRİCƏ - Azərb. Resp. Bərdə r-nunun 
qarmaq şəklində əyilmişdir, ağzı arxaya, Yeni Əyricə ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin- 
bel tərəfə açılır (cinsin adı da buradandır): dən 10 km şm.-ş.-də, Tərtər çayının sa- 
selikli qişanı zədələyən iti kəsici dişi var. hilindədir. Əh. 926 (2015), əkinçilik və 
Qanla qidalanır, Dişi fərdin qoyduğu yu- heyvandarlıqla məşğuldur. Tam orta mək- 
murtalar (sutkada 10.000-ədək) fekali ilə təb var, 

xaric olur. Torpaqda bunlardan sürfələr çı. ƏYRİCƏ - İrəvan xanlığının Göyçə ma- 
xır (ikinci qabıqqoymudan sonra əvvəlki halında (9.9.1930 ildən Martuni r-nu), 
mərhələnin kutikulasını əlavə müdafiə kimi Əyriçayın yuxarı axarında azərb.-ların ya- 
saxlayır), İnvaziya sürfələrlə yoluxmuş qi- şadığı kənd. 19 əsrin əvvəllərində kənd 
danın və suyun, yaxud sürfənin dəri vasitə- boşalmış və mənbələrdə xaraba qalmış 
silə qan-damar sisteminə, ağ ciyərlərə, ora- kəndlər siyahısında verilmişdir. 
dan da bronxlarla və traxeya ilə ağıza və ƏYRİCƏ YAYLAĞI - İrəvan xanlığının 
bağırsağa təsadüfən düşməsi zamanı baş Göyçə mahalında azərb.-ların yaylıq yeri. 
verir. İki qabıqqoymadan sonra cinsi yet- Göyçə, Vedibasar, Şərur və Dərələyəz ma- 
kinliyə çatır: bağırsaqda 5 ilədək yaşaya bi- halları arasında yerləşən bu yaylağa hər yay 
İr. Yoluxma çox vaxt tropik və subtropik həmin mahalların əhalisi köçürdü. Ə.y.-nda 

r-nlarda baş verir. Biol. əlamətlərinə və pa- bir çox yurdların (Dibyurd, Arxaşan, Qırx- 
togenliyinə görə onikibarmaq Ə.--ına yaxın bulaq, Ağasıbəyli, Qanlıca, Dikdaş, Hacı 
olan Amerika əyribaşı, yaxud nekator (Ne- Mirzə, Hand, Alırzalar, Alyoldaş, Taplar, 
kator americanus) həmin fəsilənin cinslə- Ayıqıran, Tikanlı, Aynalı, Dəvəli, Səfkarlı, 
rindən birinə aiddir, Hər iki növ аиХ(о- Alməmməd, Sultan, богаһап, Kolanı, 
stomidozların başvermə səbəbidir. Hey- mirçi, Övşar, Dumanlı, Yelli yurdları, Kər- 
vanların bağırsağında, əsasən, A. caninum bəlayı İsmayılın yurdu, Xanım yurdu, 
(itlərdə və pişiklərdə) və A. tubaeforma Gümüşün yurdu, Xudu bəyin yurdu, Cığın 
(yalnız. pişiklərdə) ankifostomoza səbəb gölü yurdu və 5.) daimi yerləri vardı. 
olur. ƏYRİÇAY - Azərb. Resp, İsmayıllı r-nun- 
ƏYRİBOYUNLUQ - başın əyri durması daçay. Göyçayın sol qolu, Uz. 36 km, höv- 
ilə səciyyələnən boyun deformasiyası. Ə. zəsinin sah. 427 km. Niyaldağ silsiləsindən 
anadangəlmə (bətndaxili inkişafın pozul- başlanır. Əsasən yeraltı və yağış suları ilə 
ması, doğum travmaları) və ya xəstəliklər qidalanır. Əsas qolu Axox çayıdır, Suyar- 
nəticəsində qazanılır (yaralanma, yanıq, si- mada istifadə edilir, Suyunun bir hissəsi 
nir sisteminin zədələnməsi və s.). Sümük kanalla Aşıqbayramlı və Yekəxana su an- 
və əzələ Ə.-u ayırd edilir. Sümük Ə.-u barlarına axıdılır. 

onurğanın boyun şöbəsinin anadangəlmə ƏYRİÇAY — Azərb. Resp. Oğuz, Şəki və 
inkişaf anomaliyaları (pazabənzər yarım fə- Qaxr-nlarında çay. Qanıx (Alazan) çayının 

qərə, boyun fəqərələrinin bitişməsi və s.) sol qolu. Uz. 134 im, hövzəsinin sah, 1810 

zamanı müşahidə olunur, Döş-körpücük- km. Baş Qafqaz silsiləsinin с. yamacından 

məməyəbənzər əzələnin dayanıqlı qısalma- (3200 rı hünd.-dən) başlanır, Əsasən: yeraltı 
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ƏYRİDAĞ 

vəyağış suları il qidalanır. Böyük qolları: 
Küngüt, Kiş, Şin, Qaşqaçay. Suvarmada is- 
tifadə edilir. 
ƏYRİDAĞ - Azərb. Resp. Ordubad r-nu 
(Nax, MR) ərazisində dağ. Zəngəzur silsi- 
ləsinin suayırıcında zirvə, Gilənçayın yuxa- 
naxınındadır. Hünd. 3126 лт. Günbəzvarı 
formadadır: 
ƏYRİDƏRƏ - Azərb. Resp: Gədəbəy r- 
пипил Hacılar ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 
zindən 36 imşm--q--də, Murğuzsilsiləsinin 
yamacındadır. Əh. 462 (2015): əkinçilik 
(kartofçuluq) və heyvandarlıqla məşğuldur, 
ƏYRİGÜNEY SİLSİLƏSİ – Azərb. 
Resp. Şəki və Oğuz -nları sərhəddində dağ 
silsiləsi. Böyük Qafqazın c. qolu. Küngüt 

çayları (Əyriçayın qolları) arası 
şm а игалиг Hünd. 1657,0 ndən (с.- 
da) 2078,7 mədəkdir (şm.-da). Meşələr var, 
ƏYRİXƏTLİ İNTEQRAL - müstəvidə 
və ya fəzada əyri xətt boyunca inteqral. 1 
növ və II növ Әј, var. növ Əli, məs,, də- 
yişən sıxlıqlı material əyrisinin kütləsinin 

və Daşa, 
lan 

hesablanmasında ortaya çıxır və 

Гума 

arə edilir, burada С – verilmiş əyri, 
1: – onun qövsünün diferensialı, /(() isə 
yri üzərində М nöqtəsinin funksiyasıdır 

(sıxlıq). Bu inteqral uyğun inteqral cəm- 
təsvir edir (bax İnreqral). С 

xs) tənlikləri ilə verilən 

i əyrisi olduqda 1 növ Ə/i. parçada 

lərinin limit 

(Су), 

füvys- | /(х, (ә) /14(У/(Х))244 

öv Əli, məs,, qüvvə sahəsinin işinə 
əsələdə ortaya çıxır. Müstəvinin əyri 

İ”(x,yıd “Qix, 4) 

klində olur, burada P(r, y) və Qİr, y) - С 
ində verilən funksiyalardır (sahənin 

О həm də uyğun inteqral 
Timitidir. Qapılı = 

Əl, çox vaxt 

pone 
ri üzrə II növ 

İPdxe 04) 

kimi işarə edilir 

1 növl: parçada inteqrala 

İP(x,yldxe Qix, y)dy = 

Гана, Х0)-х(() = 
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2000, 00) (or 

düsturu ilə (burada x = (0), у = (0 € əy- 

risinin parametrik şəkildə tət ikləridir. 
asrs $), Hnöv Ә..-а isə 

Јәзди О(суду= н 

- İ P(coso Qsing)ds 

düstunu ilə gətirilir, burada ç — OXoxu ilə 
əyrinin toxunanı arasında, qövsün uz.-nun 
artması tərəfə istiqamətlənmiş bucaqdır. 

İlk dəfə A.Aferonun (1743) işlərində 
rast gəlinən ӘЈ.- ümumi şəkildə elmə 
O.Koşi daxil etmişdir (1825). 
ƏYRİXƏTLİ KOORDİNATLAR - bax 
Koonlinatlar. 
ƏYRİK, Əyrək — Azərb. Resp. Laçın r-nü- 
nun Köhnəkənd ə.d--ndə kənd. R-n mərkə- 
zindən 15 im ş.-də, Böyük Kirs və Ziyarət 
d-rinin ətəyindədir. Әһ, 62 (2015): işğal- 
dan (1992, may) əvvəl heyvandarlıq, əkin- 
çilik, bostançılıq və arıçılıqla məşğul ol- 
muşdur. 
ƏYRİKÖRPÜ - Yelizavetpol (Gəncə) 
qub.-nın Qazax qazasında (9.9.1930 ildən 
İcevan r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 
1930-cu illərdə kənd ləğv edilmiş, əhalisi 
azərb.-ların yaşadığı qonşu kəndlərə köçü- 
rülmüşdür. 
ƏYRİLİK 
(müstəvidən) yayınmasını (meylini) xarak- 
terizə edən kəmiyyət. L əyrisinin MM” qöv- 
sünün /M nöqtəsində MT toxunanından 
(şəkil) yayınmasını bu qövsün mərkəzi Ə.-i 
adlanan 4, ilə xarakterizə etmək olar. Bu 
kəmiyyət M və M" nöqtələrindən çəkilən 
toxunanalar arasındakı qı bucağının MM” 
qövsünün As uz--na olan nisbətinə bə- 
rabərdir (a/As), Çevrənin qövsünün тпәг- 
kəzi Ə.-i radiusun tərs qiymətinə bərabərdir. 
və çevrənin Ə. dərəcəsini xarakterizə edir. 

Radiusun azalması ilə qövsün Ə.-i artır. 

əyrinin (səthin) düz xətdən 

As-ə0) olduqda, yəni M nöqtəsi М”-ә ya, 
xınlaşdıqda, mərkəzi Ə.-in limit qiyməti £ 
ayrisinin M nöqtəsindəki k Ə--i adlanır: 

kc lim k, = lim “-. 
мәм Аз-әд. 

Ə--in tərs qiyməti R” 1/ L əyrisinin M: 
nöqtəsindəki Ə. radiusuna deyilir. 

Əgər 1, у =/(х) funksiyasının qrafikidirsə, 
onda bu əyrinin x nöqtəsindəki k Ə.-i 

,-ifol 
“Ü./76ə)” 

düsturu ilə hesablanır. £ əyrisinin £ Ə.-i bu 
əyrinin hər hansı nöqtəsindən hesablanan s 
qövsünün uz. funksiyasıdır. 

Səthin М nöqtəsindəki normalından ke- 

çən bütün mümkün müstəvilərin səthlə kəsiş- 

məsinə normal kəsiklər, , nöqtəsindən keçən: 
normal kəsiklərin Ə.-ni isə səthin bu nöqtə- 
sindəki normal Ə--ləri adlandırırlar. M, nöq-: 
təsində verilmiş normal Ə.-in maks.-u və 
minimumuna baş Ə.-lər deyilir. K” kb və 
Н= ((*С̧/2 kəmiyyətləri M nöqtəsində uy- 
ğun olaraq səthin Qaus Ә.- və mərkəzi Ə.-i 
adlanır, burada £) və ( – başə .-lərdir, Səthin 
bü Ә.Аәп normal Ə--i təyin edir, ona görə də 
onlar səthin müstəvidən yayınmasını xarak- 
terizə etməyə yardımçı ola bilər. Adətən sət- 
hin bütün nöqtələrində = 0 və /- 0-dirsa, 
onda o müstəvidir. 

Ə, anlayışı daha ümumi təbiətli ob- 
yektlərə ümumiləşdirilir. Məs., o, Riman 

fəzalarında, həmin fəzaların Evklid fə- 
zalarından yayınma ölçüsünü təsvir edər- 
kən yaranır. 
ƏYRİPƏNCƏLİK - pəncə deformasiyası: 
ayağın alt hissəsinin əyilməsi (ekvinus), 
pəncənin ön şöbəsinin daxilə tərəf çevril- 

məsi (adduksiya) və onun tağının uzununa: 
böyüməsi (boşluqlu pəncə) ilə xarakterizə 
olunur. Daha çox anadangəlmə Ә.-уә tə- 
sadüf edilir (hər 1000 doğuşda 1-4 hadisə), 

Baldır əzələlərinin deformasiyası ilə mü- 
şaylət olunur, çox vaxt oğlanlarda rast gə- 

linir. Əzələnin iflici nəticəsində də (məs., 
poliomielit, ayağın, baldırın travmaları za- 
mani) Ə. inkişaf edə bilər. Ağır formalı Ə.- 
də uşağın böyüməsi ilə artan pəncə Və 
baldırın qısalması, baldır-pəncə oynağında 
yalniz tərpənmə hərəkətlərinin mümkün- 
İüyü müşahidə edilir. 

Müalicəsi: anadangəlmə Ə.-də uşa- 
ğın 2 həftəliyindən mərhələli gips sarğısı 

nın (6-8 dəfə) qoyulması ilə başlayır. 
Axırınci gips sarğısı çıxarıldıqdan sonra şin 
qoyulur. Ə.-in konservativ müalicəsi qeyri- 
effektiv olduqda, habelə ağır və gecikmiş 
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hallarda cərrahi korreksiya aparılır. Rea- 
bilitasiya tədbirləri kompleksinə fiziote- 
rapevtik prosedurlar, masa) və müalicə 
fi daxildir. 

ƏYRİSU- Yelizavetpol (Gəncə) qub.-nin 
Qazax qazasında (9.9.1930 ildən İcevan 
r-nu) azərb.-ların yaşadığı kənd. 1930-cu 
illərdə kənd ləğv edilmiş, əhalisi azərb.- 
ların yaşadığı qonşu kəndlərə köçürül- 

müşdür, 
ƏYRİTALA - Azərb. Resp. Balakən r-nu- 
nun Hənifə ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin- 
dən 10 Хән e.-da, Balakən çayının sahilində, 
Qanıx-Əyriçay çökəkliyindədir. Əh. 104 
(2015), əkinçilik və heyvandarlıqla məş- 
ğuldür. Ümumi orta məktəb, tibb məntəqəsi 
var, 
ƏYRİVƏNG - Azərb. Resp. Gədəbəy 
r-nunun Arıqıran ə.d.-ndə kənd. R-n mərkə- 
zindən 20 ен c.-q.-də, İnəkboğan çayının 
(Zəyəm çayının qolu) sahilində, Şahdağ 

silsiləsinin yamacındadır. Əh. 473 (2015), 

əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Ümumi orta məktəb, kitabxana, həmçinin 
9-10 əsrlərə aid alban məbədi var, 
ƏYRİVƏNG, Əyrivan - İrəvan xanlı- 
ğının Göyçə mahalında (9.9.1930 ildən Ye- 
ni Bayazid, 13:4.1959 ildən Kamo r-nu), 

Göyçə gölünün sahilində azərb.-ların yaşa- 
dığı kənd. 1918 ildə Ә. erməni təcavüzünə 

məruz qalmış, əhalisi qovulmuş və kəndə 
ermənilər yerləşdirilmişdir. Bölgədə sovet 

hakimiyyəti qurulduqdan sonra qaçqın 
əhalinin bir hissəsi geri qayıtmış, lakin 

1930-cu illərdə onlar təkrar ermənilər tərə- 
findən sıxışdırılaraq kənddən çıxarılmışdır. 
194.1991 ildə kəndin adı dəyişdirilərək 

Hayravan qoyulmuşdur. 
ƏYRİVƏNG MƏBƏDİ - Azərb. Resp. 
Gədəbəy r-nunun Əyrivəng k. ərazisində 
9-10 əsrlərə aid memarlıq abidəsi. Əyri- 
çayın sol sahilindəki meşə örtüklü hündür 
təpənin üstündə yerləşir. Məbədin dam 
örtüyü və divarlarının bir hissəsi dağıl- 

mışdır, Uz, 7,5 m, eni 3,7 m, divarlarının 

qalınlığı 1,1 m-dir. Abidənin nalvarı meh- 
rab apsidası üçün düzbucaqlı məbədin ş. 
divarının ortasında əlavə düzbucaqlı çıxıntı 
inşa olunmuş, apsida çərçivə içərisinə 

yerləşdirilmişdir. Pastoforilərin (əlavə iba- 
dət otaqları) apsidanın yanlarında deyil, 
ondan q.-də, məbədin şm. vəc. tərəflərində 
inşa edilməsi, Əyrivəng tipli məbədləri 
digər alban məbədlərindən fərqləndirir. Uz. 
2,6 m, eni 1,15 m olan düzbucaqlı pasto- 
forilər ş.-də yarımoval formalı apsida ilə 
tamamlanır. O qədər də hündür olmayan 

qapı yeri müvafiq pastoforini ibadət zalı ilə 
əlaqələndirir. Ə.m.-nin q. divarının orta- 
sında yerləşən yeganə girişi sonradan inşa 

edilmiş dəhlizə açılır. Məbəd və dəhliz 
müxtəlifölçülü kobud qırma daşlardan, 
həmçinin çay daşlarından tikilmiş, bər- 

kidici material kimi əhəng məhlulundan is- 
tifadə edilmişdir. Pəncərə yerləri haşiyəsiz- 
dir, Karniz bir qədər kənara çıxan düzbu- 
caqlı daş cərgəsindən ibarətdir. 

Əd: Xəlilov MC. Albaniyanın xristian abidə- 
ləri (İV-X əsrlər). B., 2011. 
ƏYRİYAYLAQ SİLSİLƏSİ - Azərb. 
Resp, İsmayıllı r-nunda sıra dağlar. Baş 
Qafqaz silsiləsindən ayrılan qol. Göyçay və 
Pirsaat çaylarının suayırıcısıdır. Yüksək 
zirvələri Qovdağ (2437,4 m) və Əyriyay- 

laqdır (2285 ип). 
ƏYUN,Ə1-Əyun - Afrikanın şm--q.-in- 
də şəhər. Qərbi Böyük Səhranın mərkəzi, 

Әһ. 194,7 min (2009). Atlantika okeanı sa- 

hilində, Əl-Həmra vadisindədir, Ticarət 
mərkəzidir. Bu-Kra (Ə.-dan 100 Хун e.-ş.- 

də) yatağından hasil edilən fosforit Ə. ya- 
xınlığındakı portdan ixrac olunur. 

Ərazidə ilk məskənlər 10 əsrdə yaran- 
mişdir, Ә. şəhər kimi 1936 ildən, İspaniya- 
тип Qərbi Böyük Səhranı öz müstəmləkəsi 
elan etdikdən sonra məlumdur. İspaniyanın 
protektoratı (1958 ildən) və dənizaşın əya- 
lətinin tərkibində (1961 ildən) olmuşdur. 

1975 ildə ispan qoşunları bölgəni tərk et- 
dikdən sonra Mərakeş kralı 11 Həsənin əmri 
ilə 350 min mərakeşli Qərbi Böyük Зәһга- 
nın yaşayış məntəqələrində, o cümlədən 
Ə.-da məskunlaşdı. 1976 ildə yeni yaran- 

mış Böyük Səhra Ərəb Demokratik Resp.- 
nın formal paytaxtı elan edilmişdi. Hazırda 
Mərakeş Resp.-nin nəzarətindədir. 

Əyün şəhərindən görüniş, 
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Əyün. Əbül Əziz məscidi. 

İspan qalasının qalıqları, məscid, ispan 
kilsəsi, tarixi muzey, əsnaf bazarı və s. var. 

ƏYYAM ӘГ-ӘКӘВ (za şəli 2 – ərəb- 
lərin günləri) - ilkin ərəb eposu yanrla- 
rındın biri. Qəbilədaxili və qəbilələrarası 
müharibələrdən, qəhrəmanların sərgüzəşt- 
lərindən bəhs edir, 5-7 əsrlərdə bədəvi 
ərəblər arasında formalaşmışdır. Sonralar 

ayrı-ayrı Ələl-Ə.-lər silsilə halına salın- 
mışdır (“Bəsusun müharibəsi”, “Əbs və 

Zubyan müharibəsi” və s,). Çoxu 8-10 əsr 
ərəb filoloqlarının, xüsusilə Əbu Ubeydə- 
nin əsərlərində qorunub saxlanılmış, Ə.əl- 
Ә.4әг ərəb ədəbiyyatında tarixi əsərlərin 

aranmasına təsir göstərmişdir 
ƏYYUB (ər 1), İov (ivritcə 27: 
un. Tül: lat.10b) - peyğəmbər. Onun haq- 

“Əyyub ında əsas mənbə Əhdi-əfiqdəki " 
dir. Kitabın əvvəl (proloq — 1-2-ci 

hissələr) və son hissələri (epiloq - 42-ci 
ssə) nəsrlə, qalan hissələri (3-41) isə rit- 
k poctik üslubdadır. Proloqda Üz diya- 

ndan olan Ə. All edən, kamil və 
insan kimi göstərilir. О, Allahın izni 
tün tərəfindən sınağa çəkilir (Əyyub 

Allaha Ə.-un ona 

tamah məqsədilə ibadət etdiyini deyir (1:9: 
1:6), Belə ki, şeytan 

0). Allah Ə.-un canından başqa hər şeyini 
eytanın ixtiyarına verir. Ə.-un var-dövləti: 

106vladı məhv olur, özü isə ağır xəstə- 
iyə tutulur (1:13-2:10), Kitabın poetik his- 
əsində Ə.-un öz vəziyyətini dostları ilə 
müzakirəsi və Allahın ona cayabı təsvir 
olunur. Ə. taleyindən şikayətlənir, dostları- 
ni onun dərdinə az can yandırmaqda günah- 

lahla özü arasında hökm çıxarılma- 
ilayır (9:29-35, 16:21-22). Epi- 

afatlandırması və dostlarını onun 
haqqında dedikləri fikrə görə məzəmmət 

520 

1978, 

etməsi (42:10-17) ək- 
sini tapır. Bibliyanın 
digər kitablarında 
(Yezekel 14:14, Ya- 

qubun məktubu 5:11) 
və. "Pavelin Apoka- 
lipsisi” apokrifik ki- 
tabında da Ә.-ип adı- 
na rast gəlinir. Yunan 
dilində yazılmış apo- 
krifik. “Əyyubun və- 
siyyəti” kitabı da var. 

Quranda Ә.-ип adı 
4 dəfə çəkilir (4:63, 
6:84, 21:83, 38:41), 
Burada Ə.-un dua edib 
Allahdan şəfa diləmə- 
si, Allahın ona övlad- 

larını qaytarması və saylarını iki dəfə artır- 
ması təsvir edilir (21:83-84, 38:41-43), Ə.-un 

falı, səbirli və ittətkar olması alqış- 
lanır (38:44), “Qisəs əl-ənbiya” kitablarında 
və təfsirlərdə Ə.-un həyat hekayəsinin hə- 
dislər və rəvayətlər əsasında geniş təsviri var, 
Ә.-ип səbri Şərq (o cümlədən Azərb.) ədə- 
biyyatında, xüsusilə sufi mətnlərində geniş 
vəsf olunmuş, /)n Ərəbi “Füsus əl-hikəm" 
əsərinin bir fəslini Ə.-a həsr etmişdir. 
ƏYYUB XAN Məhəmməd (14.5.1907, 
Britaniya Hindistanı, Haripur ş. yaxınlığın- 
da – 19:4.1974, İslamabad ş. yaxınlığında) 
Pakistan prezidenti (1960-69). Təcrübəli 

hərbçi, İkinci dünya müharibəsinin iştirak- 
çısı. Gen.- feldm. (1959). Pakistan silahlı 
qüvvələrinin ilk pakistanlı baş komandanı 
(1951-54 və 1956-58). Dövlət çevrilişin- 
dən (1958, oktyabr) sonra ölkədə haki- 

miyyəti ələ keçirmiş, tezliklə prezident 
səlahiyyətlərini öz üzərinə götürmüşdür. 
1959 ildə İslamabadı Pakistanın yeni pay- 

taxtı elan etmişdir. Ə.x.-ın dövründə yeni 
konstitusiya qəbul edilmiş, Milli Məclis se- 
çilmiş, aqrar islahatla əlaqədar bəzi tədbir- 
lər görülmüş, 1958 ildə qadağan olunmuş 
siyasi partiyaların fəaliyyətinə icazə veril- 

mişdir. 1963 ilin dekabrından Pakistan Mü- 

səlman Cəmiyyətinin (PMC: 1947 ildə 
yaranmışdır) rəhbəri olmuşdur. Daşkərid 
bəyannaməsini (1966) imzalamışdır. Ə)x. 
bloklara qoşulmaq xəttini dayandırdı. 1969 
ilin martında prezident vəzifəsindən istefa- 
ya çıxmış, səlahiyyətlərini ordu komandanı 
gen. Yəhya xana vermişdir. 
ƏYYUBBƏYLİ – Azərb. Resp. İsmayıllı 
r-nunun Gəraybəyli ə.d.-ndə kənd. R-n 
mərkəzindən 25 kn c.-ş.-də, Qaraməryəm 
tirəsinin şm.-ında, Girdimançayın sahilin- 

də, Bakı-Tbilisi magistral yolunun kəna- 

rındadır. Әһ. 110 (2015), əkinçilik və hey- 

vandarlıqla məşğuldur. 

ƏYYUBİLƏR - Yaxın Şəm, Misir, 
Yəmən və Şimali Afrikada 1171-/ Ы 
lərdə hakimiyyətdə olmuş sülalə və eyniad- 
h sultanlıq. Əsasını Misirdə Раин Ләки 
süqutundan sonra Sə/ahəddin qoymuşdur. 
Səlahəddinin atası Əyyub ibn Şazinin adı 
ilə adlandırılmış sülalə Zəngilərin davamçı- 
laridır. Türk-kürd-ərəb qarışığı olan Ə.-in 
mənşəyi mübahisəlidir. Rəvayətlərdən bi- 
rində onların Rəvvadilərdən olduğu gös- 
tərilir. Əyyubun Dəbildə yaşaması və 
Şəddadilərə, sonra isə Səlcuqilərə xidmət 
etməsi haqqında məlumatlar var. Ə.-in adı 
mənbələrdə ilk dəfə 1131 ildə Mosul atabə- 
yi lmaməddin Zənginin Abbasilərə məğlub 
olması ilə bağlı hadisələrdən bəhs edilərkən 
çəkilir. Bu zaman Tikrit valisi olan Əyyub 

Zəngilərə Fərat çayını keçməkdə köməklik. 
göstərmiş, bundan bir müddət sonra — 1137 

ildə Ə. Mosula gedərək Zəngilərə xidmət 

etmişdilər. 
Ә.Ап ayrı-ayrı qolları 12-13 əsrlərdə 

Misirdə (1171-1250): Suriyada Dəməşq, 
(1186-1260), Hələb (1186-1260), Homs 
(1178-1262): Mesopotamiya (1200-45) və 
Cənubi Ərəbistanda (1173-1228) hakimiy. 

yətdə olmuşdur. 

Ə.-in tarix səhnəsindəki mühüm rolu 
Misir səfərləri (1164-69) ilə başlamışdır. 

1169 ildə Səlahəddin Əyyubi Farimilər xi- 

lafətində vəzir, eyni zamanda Hələb atabəyi 
(1128-48) və Şam atabəyi (1154-74) olan 
Nurəddin Zəngini Misir ordusunun baş ko- 
mandanı təyin edilmişdi. Həmin ilin sonun. 
da Dumyatı mühasirəyə alan Bizans-səlibçi 
qüvvələrini məğlubiyyətə uğratmışdı. Səla- 
həddin Fatimiləri tədricən idarəetmədən 

uzaqlaşdıraraq 1171 ildə hakimiyyəti ələ 
keçirmiş və Misirdə Abbasilərin adına xüt- 
bə oxutdurmuşdu. 1170-ci illərin əvvəllə. 
rində Yerusəlim krallığına məxsus Eylatı, 
daha sonra Nubiya (Şimali Sudan), Yəmən 
və Liviyanı Zəngilərin hakimiyyəti altına 
almışdı. Digər tərəfdən Bizans və İtaliya 
şəhər-dövlətləri ilə ikili sazişlər bağlamaqla 

xarici siyasətini genişləndirmişdi. Misirin 
ticari və iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmış, 

ölkəni az təsadüf olunan dəmir, taxta-şal- 

banla və qatran kimi stratefi maddələrlə tə- 
min etmişdi. Donanmaya önəm vermişdir. 

Nürəddin Zənginin ölümündən (1174) 
sonra onun hakimiyyətə keçən on bir yaşlı 
oğlu Nurəddin İsmayılın atabəyi olmaq uğ- 
runda Dəməşq və Hələb əmirləri mübarizə- 

yə başladılar. Vəziyyətdən istifadə edən 
mösullular müstəqilliklərini elan edərək əl- 
Cəzirəni ələ keçirdilər. Bu zaman Səla- 

həddinin başı Fatimilərin tərəfdarlarının 

hazırladığı sui-qəsdin, Siciliya donanması- 
nın İsgəndəriyyəyə hücumunun (1174, 

ә. 

- к. ƏYYÜBİLƏR 

iyul) qarşısını almağa və Misirdəki Kən- yaratdı. Əhlət, Ərciş və Vanı alaraq Əhlət- dirdi: Bu hadisə Kamilin gücünü artırsa: 
züddövlə üsyanını yatırmağa qarışmışdı. şahların hakimiyyətinə son qoydu. АР ensin 
Afabəyliyi öz haqqı sayan Səlahəddin Də- 1205 ildə Əfdal Anadolu Səlcuqiləri ilə Nəcməddin Əyyubun (1240-49) dövründə 
məşqdən gələn dəvəti qəbul edərək Suriya- birləşdi. 1209 ildə isə Sincarın mühasirəsi daxili çəkişmələr daha да gücləndi, bəzi 
ya doğru yürüşə başladı, Bəəlbək, Homs, zamanı Ərbil hakimi Kökböri, Mosul haki- bəyliklər mərkəzi hakimiyyətdən ayrıldılar, 
Həma şəhərlərini asanlıqla ələ keçirdi. Hə- mi Arslanşah, Hələb hakimi Zahir Qazi ilə Bir çox ərazilərdə Səlcuqilər möhkəmlən- 
ləblilər isə səlibçilər və Həşşaşilərlə ittifaqa Səlcuq sultanı Qiyasəddin Keyxosrov Adilə dilər. 
girərək Ə.-ə qarşı çıxdılar. Abbasi xəlifəsi qarşı ittifaq bağladılar, 1212 ildə Ə. Misirin Şimali Afrikada Fransanın mövqeyini 
Müstəzinin (1170-80) vasitəçiliyi ilə tərəf- q--indəki tomaqları itirdilər. 1197 ildə (ах - gücləndirməyə çalışan IX Lüdovikin fran- 
ərarasında: saziş imzalandı: Sazişə görə tə- dən çıxmış Yəmən yalnız 1215 ildə çətin- sız cəngavərlərindən təşkil olunmuş Yed- 
rəflər əllərində olan əraziləri özlərində liklə Ә.-һп hakimiyyətinə qaytarıldı. dinci səlib yürüşü (1248-54) zamanı 1249 
saxladılar. 1175 il mayın 6-da xəlifə Müs. Dördüncü səlib yürüşü (1202-04) za- ildə Dumyat qalası ələ keçirildi. Əyyubi 
təzi Səlahəddinin Misir, Suriya, əl-Cəzirə manı Adil venesiyalılarla razılığa gələrək hökmdarı Turan şah 1250 ildə səlibçiləri 
üzərində hakimiyyətini tanıdı. Bundan yürüşü Konstantinopola doğru yönəltməklə məğlubiyyətə uğradıb IX Lüdeviki əsir gö- 
sonra Səlahəddin müstəqilliyini elan edərək ölkəsini təhlükədən qurtardı. Eyni zamanda türdü. IX Lüdovik Ə.-ə vergi ödəmək və 
öz adına xütbə oxutdurdu. Nurəddin İs- 
maşılın ölümündən (1181) sonra Hələb- 
Mosul məsələsini birdəfəlik həll etmək 
məqsədilə 1 Şərq səfərinə çıxdı (1182). Sə- 
fər zamanı əl-Cəzirə, Sincar, Amid (indiki 
Diyarbəkir, 1183, 29 aprel) və Hələbi 
(1183, 11 iyun) tutdu. II Şərq səfəri (1185- 
86) zamanı isə Mosul da Ə.-in idarəçiliyi 
altına keçdi, Azərb. atabəyi Məhəmməd 
Cahan Pəhləvanla Əhlət sazişi imzalandı. 
1187 ilin iyulunda Səlahəddin Hittin (Fə- 
ləstin) ətrafinda səlibçiləri darmadağın etdi, 
oktyabrda Qüdsü və Suriyanın xeyli hissə- 
sini onlardan təmizlədi. Səlibçilərin əlində 
olan torpaqların böyük hissəsinin geri alın- 
ması Avropada geniş əks-səda doğurdu. 
İngiltərə kralı / Riçard, Almaniya imperato- 
ти / Fridrix Barbarossa, Fransa kralı // Fi- 
lipp Avqustun başçılığı ilə Üçüncü səlib 
yürüşü (1189-92) təşkil olundu. Tirdən 

Yaffaya qədər olan sahil zolağının güzəştə 
gedilməsi müqabilində, səlibçilər Qüds və 
fəth edilmiş digər ərazilərin Səlahəddinin 
tabeliyində qalmasına dair saziş imzaladı- 
lar, Səlahəddinin ölümündən (1193) sonra 
hakimiyyətə onun böyük oğlu Məlikül-Əf- 
dal Əli keçdi. Buzaman dövlətin sərhədləri 
Trablusqərbdən (Tripolitaniya) Hə- 
mədan və Əhlətə, Yəməndən Malatyaya 
qədər uzanırdı. Lakin Əfdal səriştəsiz oldu- 
ğundan 1196 ildə səlibçilərlə müharibədə 
böyük təcrübə qazanmış əmisi Məlikül 
Adilin yardımı ilə qardaşı Məlikül Əziz tə- 
rəfindən devrildi (1196). 1198 ildə Əzizin 
ölümündən sonra Əfdal bir müddət yenidən 
Misirə hakim olsa da, Məlikül Adil 1200 il 
yanvarın 26-da Qahirəyə daxil olaraq yeni- 
dən Əfdalı hakimiyyətdən devirərək özünü 
Əzizin oğlu Məlikül Mənsurun atabəyi, az 
sonra isə hökmdar elan etdi. Yalnız Hələb 
hakimi Zahir Qazi Adilin hakimiyyətini 
qəbul etmədi. Dövlətin maliyyəsinə böyük 
əhəmiyyət verən və xəzinəni daima dolu 
saxlamağa çalışan Adil səlibçilərlə müha- 
ribələri dayandırdı və onlarla ticari əlaqələr 

Mərqəb qalasından Yaffaya qədər olan 
Araliq dənizyanı əraziləri səlibçilərə gü- 
zəştə getdilər. Beşinci səlib yürüşünün 
(1217-21) əsas hədəfi Misir olsa da, sə- 
libçilər yalnız Dumyat qalasını ala bildilər, 
Adilin ölümündən (1218) sonra onun ye- 

rinə keçmiş oğlu — Misir hakimi Məlikül 

Kamil səlibçilərin qalanı boşaltmalarına 
(1221) nail oldu. Altıncı səlib yürüşü 
(1228-29) zamanı Kamil Almaniya impe- 
ratoru // Fridrixlə müqavilə (1229) bağla- 
yaraq Qüdsü səlibçilərə verdi, Lakin 1244 

(1247) ildə Qəzza yaxınlığındakı vuruş- 
madan sonra Qüds yenidən Ə.-in hakimiy- 
yəti altına keçdi, 

1229 ildə Nurəddin Ömər Yəmən və 

Hicaz hakimi təyin olundu. Ancaq Kamilin 
Hicazı nəzarəti altına almağa çalışması on- 
lar arasında narazılığa səbəb oldu. 1232 il- 
də Nurəddin Yəmənin müstəqilliyini clan 
edərək Ə.-in hakimiyyətindən çıxdı və be- 
ləliklə, Yəmən 1454 ilədək Rəsulilər süla- 

ləsinin hakimiyyətində qaldı. 
Kamil əl-Cəzirə bölgəsinin idarəçiliyini 

qardaşı Əşrəf Musaya həvalə etdi. 1230 
ildə Xarəzmşah Cəlaləddin Mənqburnu 

Əşrəfin hakimiyyəti altında olan Əhləti ələ 

keçirdi. Buna cavab olaraq Əşrəf Səlcuq 
sultanı Əlaəddin Keyqubadla ittifaq bağ- 
layaraq Yassiçəmən vuruşmasında (1230, 
8-0.vqust) Xarəzmşahı məğlubiyyətə uğ- 
ratdı, 

1232 ildə Kamilin Amidi və Hisnikey- 
fanı (indiki Hasankeyf) tutaraq Artuklula- 

rinin hakimiyyətinə son qoymasından sonra: 
TƏlaəddin Keyqubad Ə.-in Anadolunun c.- 
ş--indəki torpaqlarına hücuma başladı. Əl- 

Cəzirəni talan etdi, Urfa, Hərran, Rəqqə 
şəhərlərini mühasirəyə aldı. 1234 ildə Ka- 

mil Qahirədən Anadoluya doğru irəliləsə: 
də, digər Əyyubi məliklərinin Kamilə kö- 
məkdən imtina etmələri səbəbindən Misirə 
geri döndü. Belə bir vaxtda monqolların 
Anadolunun с.-ӱ. torpaqlarına hücuma ha- 

zırlaşmaları xarəzmşahları Ə.-lə yaxınlaş- 

Dumyat qalasını geri qaytarmaq şərtilə 

azad edildi. Dumyatdakı qələbədən sonra: 

idarəçiliklə maraqlanmayan Turan şahın / 
Baybars tərəfindən öldürülməsi (1250) ilə 

Misirdə Ə. dövrü sona çatdı, Hakimiyyətə 
Turan şahın ögey anası Şəcərüddür xatun 
keçdi. Onun yeni evləndiyi məmlük İzzəd- 

din Aybək Türkmanın xeyrinə hakimiyyət- 
dən əl çəkməsi ilə mənlüklərin Misirdə 
(1517 ilə qədər) və Suriyada (1516 ilə qə- 
dər) ağalıq dövrü başladı. Dəməşq, Həma, 
Homs, KərəkƏ.-i isə Hələb Əyyubi sultanı 
Nasir Səlahəddin Yusifin ətrafında birləş- 
dilər. Səlahəddin Yusif 1251-ildə Qahirəyə 

yürüş etsə də, məğlubiyyətə uğradı, məm- 
lüklər İordan çayına qədər Fələstin torpaq- 
larını tutdular, Abbasi xəlifəsi Müsrəsimin 

vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında əldə olunan 

razılığa əsasən İordan çayı və Nablusadək 
olan ərazilər Məmlüklərin, İordan çayı və 
Nablusun şm.-ındakı və ş.-indəki toaqlar 
isə Ə.-in idarəçiliyində qaldı. Bu hadisədən 
sonra məmlüklər arasında daxili çəkişmələr 

başladı, 1260 ildə Hülaku xan Hələb və Də- 

məşqi tutaraq Misirə hücum etdi. Məmlük 
sultanı Kunuzla Hülakular arasında sentyab- 

rın 3-də Eyn Calulda, sentyabrın 6-da 
Beysan yaxınlığında baş vermiş döyüş 
məmlüklərin qələbəsi ilə nəticələndi. Bun- 

dan sonra Hülaku xan Səlahəddin Yusifi öl- 

dürtdü və Ə.-in Hələb qolu da süqut etdi 

(bundan əvvəl əl-Cəzirə Ə.--i ortadan qal- 
dırilmışdi), Eyn Calut vuruşmasından sonra 
sultan olan | Baybars Kərək və Homsda. 
Ə.-in hakimiyyətinə son qoydu (1263), 
Ә.Ап əlində yalnız Həma və Hısnikeyfa 
qaldı. Sonuncu hökmdarı Əbül-Fida olan 

HəmaƏ--i müəyyən fasilələrlə 1342 ilədək 
hakimiyyətdə qaldılar. Hismikeyfa Ə.-inin 
hakimiyyətinə isə 1462 ildə Uzun Həsən 
son qoydu. 

Əyyubi sultanlığı mərkəzi hakimiyyətə 
tabe olan vilayət, əyalət, əmirlik və işğal 
olunmuş qonşu ərazilərdən ibarət idi. Mə- 

dəniyyət və dövlət idarəçiliyi sahəsində 
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irın-türk ənənələrinə əsaslanırdı. Mərkəzi 
şəhərləri Hələb, Dəməşq və Qahirə idi. Ə. 
dövründə təsərrüfatın əsasını əkinçilik və 
maldarlıq təşkil edirdi. İqta (timar) sistemi 
tətbiq olunurdu. Ə, orduya ciddi qayğı gös- 
tərirdilər. Məhkəmə işlərinə qazı baxırdı. 
Ə. dövrü elm və mədəniyyəti orta əsr mü- 

səlman Şərqində mühüm rol oynamışdır. 
Yaqut Həməvi, Həmdullah Qəzvini və b. 
müəlliflərin əsərləri orta əsr Şərq tarixşü- 
nasliğında önəmli yer tutur. Riyaziyyat və 
təbiyyat elmlərinə ciddi fikir verilirdi. Dün- 
yanın ilk klinik xəstəxanası Dəməşqdəki 
Nürəddin Zəngi xəstəxanasıdır. Yetim və 
kasib uşaqlar, həmçinin Məğribdən gəlmiş 
tələbələr üçün yataqxanalar, səyyah və fa- 
cirlər üçün qonuq evləri və karvansaralar 
fəaliyyət göstərirdi. Ə. zəngin kitabxanaları 
ilə də məşhurdur. Misirdə Fatimilərdən mi- 
ras qalmış kitabxanada 120 min əlyazma 
nüsxəsi saxlanılırdı. Ə. zamanında İsgən- 
dəriyyə, Dumyat, Qahirə, Dəməşq və s. 
şəhərlər iri sənətkarlıq mərkəzlərinə çev- 

mişdi. 1192 ildə İngiltərə kralı 1 Riçard 
ahəddin arasında qarşılıqlı ticari razı- 

r imzalanmışdı. Vencsiy 
taparılırdı. Sultanlıqda to- 

xuculuq, şüşə, kağız və sabun istehsalı inki- 
şafetmişdi. Dəməşqdə emal edilən qılınclar 
dünyada məşhur idi. 12-15 əsrlərdə Misir- 
də və digər ərazilərdə qalalar (Qahirədə 
Səlahəddin narınqalası və s,), məscidlər, 
mədrəsələr inşa olunmuşdu 
ƏYYUBLU-- İranın Qərbi Azəri 
taninda kənd. Urmiya şəhristanının Ətraf 

in Nazlı kəndistanında, bölgə mər- 
kəzindən 19 kn şm.-ş.-də yerləşir. 

ƏYYUBLU (2012 ilədək Aşağı Ayıblı) 
Azərb. Resp. Tovuz r-nunda kənd. Əy- 
yublu ə.d.-nin mərkəzi, R-n mərkəzindən 

20 km с.ә, Zəyəm çayının sahilində, 
Gəncə-Qazax düzənliyindədir. Əh. 11325 

): heyvandarlıq və əkinçiliklə məş- 
tam orta məktəb, 3 uşaq bağçası, 

mədəniyyət eyi, xəstəxana, kitabxana, klub 

ilə Бән 
laşma 
Hanza ilə tica 

var 
ƏYYUBOV Əsgər Cabbar oğlu 13.8.1926, 

Nuxa (indiki Şəki ş.) - 27,3.2000, Bakı) 
Azərb. coğrafiyaçısı, iqlimşünas, coğrafiya 
ed. (1971). Azərb, SSR Dövlət mükafatı 

İaureatı (1970), 1955 ildən ömrünün sonu- 
Azərb. 58К EA Coğrafiya İn-tunda 

diri vəzifəsində çalışmışdır. Əsas 
ilari Azərb.-in iqlimi, k.t.-nın müx- 
hələrində ondan yararlanma və ku- 

rort iqlimşünaslığı məsələlərinə həsr edil- 
mişdir, Ə, Azərb. ərazisində aqroiqlim r-n- 
laşdınlmasını, iqlimin bonitirovkasını və mü- 
qayisəli təhlilini vermişdir. Azərb. SSR-in 

aqroiqlim rayonlaşdırılması xəritəsinin 
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(Azərb. və rus dillərində: M., 1976) müəl- 

lifi və “Azərbaycanın iqlimi” kitabının (rus 

dilində) tərtibçilərindən biridir. 200-dən 

çox elmi əsərin, 0 cümlədən 2 monoqrafi- 

yanın müəllifidir. Elmi kadrların hazırlan 

masında xidməti var, SSRİ Coğrafiya Cə- 
miyyətinin Litke ad. Qızıl medalı: (1976) ilə 

təltif edilmişdir. 
Əsərləri: Агроклиматиҹеское ранонирова- 

imic Азербадджансжод ССР, B.. 1968: Бонитировкаг 
климата Азербаһджанскоб ССР, Б. 1975, 
ƏYYUBOV Tələt Ömər oğlu (1919, Qa- 
zax ş.- 22.2.1977, Bakı) — Azərb, şairi, tər- 
cüməçi. Əsərləri 1937 ildən çap olunmuş- 
dür, “Göyçək” (1939), "Onaltılar” (1942), 

bhəyə" (1943), “Anam torpaq" (1945), 
Arzu” (1954), “Dalğalar” (1963), “Sona- 

lar uçur” (1966) və s. şeir və poema kitab- 
larının müəllifidir. U.Şekspirin “Hamlet”, 

“Antoni və Kleopatra", “Qış nağılı” dram- 
larını, sonetlərini, Lope de Veqanın “Sevil- 
ya ulduzu” faciəsini, F.Şiller, A.S.Puşkin, 

N.A.Nekrasov, A.Tvardovski, P.Anto- 
kolski, M.Svetlov və b.-nın: əsərlərini 
Azərb. dilinə tərcümə etmişdir. 

Əsərləri: Роз ветров. Cnnxit М. 1968: Də- 
nizdə bir küçə var. В, 1973. 
ƏYYUBOV Veysəl Seyfəl oğlu (d.4.10. 

iş r-nu) — Azərb. iqtisadçısı, 
iqtisadiyyat üzrə e.d. (2009), prof: (2014). 
Azərb, Xalq Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir 
(1974). 1974 ildən müxtəlif elmi və təş- 
kilati sahələrdə fəaliyyət göstərir. Əsas 
tədqiqatları Azərb. Resp:-nın tikinti təş- 
kilatlarında məhsulun maya dəyərinin aşa- 
ğı salınması yolları, iqtisadiyyatda vergi 

sisteminin təşəkkülü və inkişafı problemlə- 
rinə həsr edilmişdi. Mingəçevir Dövlət Un- 
tində tədris-elmi işlər üzrə prorektor, iq- 
tisadiyyatın tənzimlənməsi kafedrasının 
müdiri vəzifəsində çalışır. 119-dan çox el- 

mi əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiya, 1 ki- 
tabin müəllifidir. 

Əsəri: Büdcə və vergi sixtemi, В. 2004. 
ƏYYUBOVA Amalya Abdulla qızı (4.26. 

3.1934, Ağstafa r-nunun Dağ Kəsəmən k.) 
Azərb. tibb alimi, pediatr-allerqoloq. 

Tibb e.d. (1982), prof. (1984). Azərb. Resp. 
əməkdar elm xadimi (2000), Azərb. Döv- 
lət Tibb İn-tunu (indiki ATU) bitirmişdir 

(1957). 1963 ildən həmin in-tun hospital 
pediatriya kafedrasında assistent, dosent, 

prof. işləmiş, 1989-2007 illərdə И uşaq 
xəstəlikləri kafedrasının müdiri olmuş, 

2017 ildən prof:-dur. Tədqiqatları, əsasən, 
allergik xəstəliklərin klinik variantlarının 
öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Ə. ilk dəfə 

Azərb.-da allergik xəstəliklərin yayılma- 
sıni, struktur və klinik formalarını öyrən- 
mişdir. 420-dən çox elmi əsərin, o cüm- 

mt" ordeninə layiq görülüb. . 
Əsəri: Респираторнан аллергик y дет 

(Lİ.Allhverdiyeva ilə birgə). B., 2008. 
ƏYYUBOVA Mələkxanım Yadigar qızı 
(4:5.11:1962, Şamaxı) — Azərb. müğəmnisi, 
Azərb. Resp. xalq artisti (2002). Azərb. . 
Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmişdir 
(1984). “İrs” folk- 
lor ansamblında 
(1980–84), S.Rüs- 
təmov ad. Xalq 
Çalğı Alətləri Or- 
kestrində (1984– 

94) solist olmuş- 
биг. 1994 ildən 

Ə.Bakıxanov ad, 
Xalq Çalğı Alətləri 
Ansamblının so- 
listidir. Muğam (Rast, Mirzə Hüseyn se- 
gahı, Arazbarı, Səmayi-şəms, Heyratı, 
Rahab), xalq mahnıları (“Süsən-sünbül", 
“Qadan alım”, “Dilbərim”, “Ləbü-ləb”) və 
təsniflərin, Azərb. bəstəkarlarının (A.Mə- 
likov, C.Cahangirov, R.Mirişli, T.Əkbər, 
N.Əzimov, N.Mirməmmədli) mahnılarının 
mahir ifaçısıdır. Ü.Hacıbəylinin “Leyli və 
Məcnun” operasında Leyli rolunda çıxış 

etmişdir (1996). Pedaqoii fəaliyyətlə дә. 

məşğul olur. Azərb. Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Un-tinin müəllimidir (2012 ildən 
prof.). “Muğam tədrisində ifaçılıq ənənə 
lərinə dair” (2004), "Muğam sənətinə döy- 
lət qayğısı” (2010) kitablarının müəllifidir. 
Xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində ol. 
muşdur. 
ƏYYUBOVA Sənubər Nəsib qızı (19.12. 
1905, indiki Ağstafa r-nunun Dağ Kəsəmən. 
k. - 37.1970, Bakı) — Azərb. maarifçisi, 

pedaqoq. İlk təhsilini Qazax qız mək- 
təbində almış, Darülmüəllimatı (1924) və 
Azərb, Dövlət Pedaqoli İn-tunu (indiki 
ADPU: 1931) bitirmişdir. Qazax Qəza Ко- 
mitəsi qadınlar şöbəsinin müdiri olmuşdur 
(1920-21). Qubada ilk ixtisaslaşdırılmış 
ümumtəhsil qadın məktəbini yaratmış 
(1924) və orada təbiyyat dərslərini tədris et- 
mişdir. Azərb. Xalq Maarif Komissarlığın- 
da şöbə müdiri (1931-32), ADPİ-də dekan 
(1935-37) işləmişdir. 1937-47 illərdə Qa- 
zaxıstana sürgün olunmuşdur. Sürgündən 
qayıtdıqdan sonra Kürdəmirdə və Şamaxı- 
da yaşamış, 1956 ildə bəraət alaraq Bakıya 
qayıtmış, Azərb. Dövlət Un-tində çalışmış-. 

(təxm. 36) 
qəbul olunur. n 
Ә.Ләг kilsə ənənəsində "böyük Ə.-lər" adı- 
nı almışlar: Müq. Georgi (bax Circis), 
Solunlu Dimitri, Panteleimon, Sinalı Yeka- 
terina, Varvara, Paraskeva və b, İsanın ölü- 
mü yenidən doğuluş və qurtuluş hesab 
edildiyindən (Mat. 10:39: 16:25: Luka 
9:24: Vəhy 20:4-6) Ə.-lər “ikinci İsa” kimi 

lirilmişlər. 
ƏZDİ (5331), Cəmaləddin ibn 
əl-Həsən ibn Qazi əl-Hələbi 
əl-Əzdi(1171, Hələb — 1226) – ərəb ta- 
rixçisi. “Əxbar əd-daulə əl-münqətia” 
("Parçalanmış dövlət haqqında xəbərlər”) 
əsərində Abbasilər xilafəti, Tulunilər, İxşi- 
dilər, Sacilər dövləti və s. haqqında məlu- 
mat vermişdir. Ə, Sacilər sülaləsinin banisi 
Əbus-Sac Divdadı (9 əsr) “görkəmli türk 
sərkərdələrindən” biri kimi təsvir etmişdir. 
Əsərdə Yusif ibn Əbus-Sacın dövründə Sa- 
cilərin Həmədan və Rey uğrunda döyüşləri, 
Abbasilər qoşununa qalib gəlmələri, Ərdə- 
bili paytaxt etmələri və s. haqqında da mə- 
lumat var, 
ƏZƏLDƏN QURULMUŞ HARMO- 
NİYA (fr. "Harmoniepröötablie) — aləmin 
substansional detalları olan monadaların, 0 
cümlədən can və bədənin qarşılıqlı əlaqə- 
sini (“kommunikasiyalarını”) və uzlaşma- 
sını izah etmək üçün Q.Zeybnitsin fəlsəfəyə 
gətirdiyi (1695) anlayış. Monadalar sırf psi- 

öz qanunlar il (can yekun 
məqsədlərə və səylərə, bədən isə fəaliyyətdə 

rına əsasən), “qarşılıqlı fiziki təsir olmadan” 
fəaliyyət göstərirlər. Allahın canla bədən 
arasında qurduğu uzlaşmanı Leybnils bir- 
birindən aynı olan, lakin "tam uyğunlaşdırıl- 
miş” və eyni zamanı göstərən iki müxtəlif 
konstruksiyalı saat nümunəsi ilə izah edirdi. 
ƏZƏLƏ SİSTEMİ, əzələlər- heyvan- 
larda və insanda bir-birilə birləşdirici toxu- 
ma vasitəsilə əlaqəli olan, əzələ və daxili 
orqanların əzələ qişasını əmələgətirən 

əzələ toxumasının yığılma elementlərinin 
məcmusu: İbtidailərdə və süngərlərdə Ə.s. 
yoxdur. Bağırsaqboşluqluların əksəriyyə- 
tində bədən boşluğu divarlarının ekto- və 

entodermal qatlarında epiteli-əzələ hücey- 
rələri əmələ gəlir, mərcan poliplərinin, sti- 
fomeduzaların və daraqlıların bədəninin 
bəzi yerlərində saya əzələ hüceyrələrindən 
ibarət əsl əzələ toxuması formalaşır. Qur- 
dabənzər heyvanların müxtəlif qruplarında 
Әз, əsasən, dəri-əzələ kisəsindən ibarətdir, 
həlqəvi və uzununa əzələ liflərinin qatları 

qurdların dəri-əzələ kisəsindən əzələ lif- 
lərindən ibarət dəstələr ayrılır, bunlar para- 
podiyalar, ağız aparatı və bədən seq- 
mentləri (metamerlər) arasındakı arakəs- 
mələrlə əlaqədar olan və ayrı-ayrı nizam- 
lanmış əzələlər əmələ gətirir: əzələ hü- 
ceyrələrindən ibarət qatlar bağırsaq di- 

arasında ал әптәјә gəlmişdir. Onurğasızar: 
buğumayaqlılar ən mürəkkəb diferensiasi- 
ya olunan eninəzolaqlı əzələlərdən ibarət 
Әз-пә malikdir: onların əzələləri xarici 
skelet strikturları ilə əlaqədardır. 

Xordalıların Ә.5. iki əsas əzələ kateqo- 
riyasından formalaşmışdır: somatik (pa- 

rietal, skelet) və visseral. Balıqlarda ох. 
əzələləri üfüqi miosepta (arakəsmə) ilə uzu- 
nuna yerləşən bel və qarın əzələ lentləri ilə 

ayrılmışdır, bunlar da öz növbəsində eninə 
mioseplalarla bir sıra ardıcıl seqmentlərə 
(miomerlərə) bölünmüşdür. Mioseptalar və 
onların arasında yerləşən miomerlər mü- 

rəkkəb formaya malikdir, əzələ lifləri uzu- 
nuna yerləşir. Ox əzələlərinin bu cür me- 
tamer quruluşu su mühitində üfüqi müstə- 
vidə (səthdə) bədənin dalğavarı yan əyil- 
mələri ilə hərəkət etməsinin nəticəsidir. 
Dəyirmiağızlılarda və kəlləsizlərdə somatik 
ox əzələlərində üfüqi arakəsmə yoxdur. 

Quru onurğalılarında lokomotor rol ət- 
rafların əzələlərinə keçir. Onların ox əzələlə- 
rinin nisbi kütləsi azalır, seqment quruluşu 
sadələşir və diferensiasiya olunan əzələlər 
sisteminin formalaşması zamanı qismən itir. 

Sürünənlər, quşlar və məməlilərdə belin ox 
əzələləri onurğanın hərəkətlərini idarə edən 
üç qrup uzununu əzələ əmələ gətirir. Öndə 
başın və boynun hərəkətlərini müəyyən edən 
əzələlər, geridə isə quyruq əzələləri dife- 
rensiasiya olur. Qarının oxəzələlərindən ilk 
növbədə daxili orqanlara dayaq (mühafizə) 
və bədən boşluğunu sıxmaq üçün istifadə 
edilir. Ammniotlarda döş qəfəsinin tənəffüs 
hərəkətlərində fəal iştirak edən qabırğaarası 
əzələlər vardır. 

Əzalə sistemiz a - akula balıqlar): = pişik (məməli): / — ağız dəliyi: 2- spirakulum: 3 – damıq-kvadrat qığırdağı qaldiran əzələ: 4 alı çənəni qaldıran əzələ: 5 visseral 
aparatın ümumi səthi sıxıcısı, 6 - bel əzələləri, 7 - qarın əzələləri, 4 – döş üzgəcini qaldıran əzələ: 9 - onu endirən: əzələ, 10-– trapesşəkilli əzələ: 17 - deltaşəkilli əzələ: 

12- saldi çan əzələ: 13-14- qanın əzələləri (3 – xarici çəp: /4- düz): 15 - döş əzələsi 16 - giçgah əzələsi: 17 – çeynəmə əzələsi: 18- ikiqarıncıql əzələ, 19 - dör. 

пәпәуал əzələ, 20 tinüsti əzələ: 2 - ina əzələ: 22-kürəyi qaldıran əzələ, 23- çiyinin üçbaşlı əzələsi: 24  ајаф dişi əzələ: 25 – belinenliərəəs: 
27 - bud fassiyasını gərginləşdirən əzələ: 28 - ota və böyük sağrı əzələsi: 2 

- ərzi əzələsi, 

yarıyətərli əzələ: 30 – budun ikibaşlı əzələsi: 3) – baldır əzələsi, 
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ƏZƏLƏ YIĞILMASI 

Rüşeymdə ətraf əzələləri ətrafların baş- 
lanğıcına bitişən xüsusi damçışəkilli çıxın" 
tilardan (miotom somitlərdən) inkişaf edir. 
Balıqların əksəriyyətində hər bir cüt üzgə- 
cin əzələləri yalnız iki antaqonist üzgəci 
qaldiran və endirən əzələdən ibarətdir, bu 
əzələlərin bəzi НУ dəstələri həm də üzgəci 

darta, yaxud geriyə çəkə bilir, Quru 
falılarının cüt ətrafları hərəkət və da- 

yaq orqanlarıdır. Onurğalıların başındakı 
Somatik əzələlər yalnız gözü hərəkət etdi- 
rən kiçik əzələlərdən, həmçinin dil və dilal- 
и паһбузајп əzələlərindən ibarətdir. 

Əs, skeletlə birlikdə dayaq-hərəkət 
aparatını formalaşdırır. Əss-nin daim məşq 
etdirilməsi (işləməsi) ayrı-ayrı əzələlərin 
kütləsini, onların gücünü və iş qabiliyyətini 
arurır, həddən arüq yüklənmə yorulma, 
fəaliyyətsizlik isə atrofiya ilə nəticələnir. 
Əzələlərin yığılma funksiyalarının pozul- 
maları damarlarda tonusun saxlanması qa- 
biliyyətinin azalması ilə (hipertoniya və 

ökardın infarktı zamanı) müşayiət edilir, 
skelet əzələlərinin distrofiyasına (iflicin 
müxtəlif formalarında) səbəb olur. Ə.s-ndə 
patololi dəyişikliklər sinir və humoral tən- 
imlənmənin pozulmalan, ayrı-ayrı əzələ- 

lərin, yaxud onun hissələrinin zədələnməsi 
(məs, miokard infarktı) ilə əlaqədar baş 
verə bilər 

ƏZƏLƏ YIĞILMASI - daxil olan sinir 
mpulsuna və ya mediatorların təsirinə 

olaraq əzələnin qısalması, yaxud gər- 
məsi. Ə.y.-nin mexanizmi müxtəlif 

ə toxumalarında eynidir. İlk olaraq 

Əly. mexanizmini izah edən hipotetik 
modeli 1954 ildə ingilis (A.F.Haksli və 

rqerke) və amerikan (X.Haksli və 
С.Напвоп) alimləri təklif etmişlər. Əzələ 

boyunca miofibrillər yerləşən 

eninəzolaqlı (skelet) əzələlərdə yığ 
aparatı daha yaxşı nizamlanmış vəziyyət- 
dədir, Miofibrillərin hər biri ardıcıl düzü. 

ә an elementlərdən - bir-birin- 

7-disklərlə ayrılın sarkomerlər- 
lən ibarətdir. Sarkomerlərdə, əsasən, аҝ̆нл 
ülalından ibarət olun nazik saplar (fil 

mentlər) və onlara paralel vəziyy: 
zülalından əmələ gəlmiş qalın 

aplr var, Qalın filamentlərin səthində 
yiəyyən ardıcıllıqla və dəqiq simmetriklə 

zin molekullarının qlobulyar N-sonun- 
rindən əmələ gəlmiş başcıqlarda 

əndirici və ATF-aza mərkəzləri 
filamentin sağ və sol hissələ- 

iqları bir-birinə əks istiqamətlən- 
mişdir. Hər miozin filamentinə bir neçə 
nazik aktin sapları uyğun gəlir, onların bir 
ucu Z-diskə bərkimiş, digər ucu isə sar- 

aktin-əl, 
olur. Q: 
rinin 

komerin mərkəzinə yünəlmişdir. Hər sar- 
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komerin sağ və sol hissəsində yerləşən 
aktin sapları olur. Sakit vəziyyətdə aktin və 
miozin sapları məkanca bir-birini qismən 
örtür, lakin miozinin başcığı aktinlə zəif: 
qarşılıqlı təsirdədir deyə əzələ boşalmış 
vəziyyətdə qalır. Skelet əzələlərinin Ə.y. 
hərəki neyronlardan gələn və sarkoplaz- 
matik retikulumdan Ca?" ionlarının azad 
olmasını törədən sinir impulslarını yaradır, 

Са2*-ип konsentrasiyasının artması aktiv 

filamentdə yerləşən tənzimləyici zülallarda 

(troponin və tropomiozində) struktur də- 
yişiklikləri ilə təzahür edir, bu halda miozin 

başcığının aktinə birləşməsinə və nazik 
filamentlərin sarkomer mərkəzinə doğru 
tədricən irəliləməsinə imkan yaranır, İki tip 
filamentlərin bir-birinə nisbi sürüşməsi 

(uzunluqları dəyişmədən) nəticəsində sar- 

komerlərin və bütövlükdə miofibrillərin 

qısalması baş verir. Sarkoplazmada Са2* 
ionları konsentrasiyasının azalması zamanı 

tənzimləyici zülallar ilkin vəziyyətə qa 
dir, buda qalın və nazik filamentlər arasın- 
da qarşılıqlı təsirin azalması və əzələlərin 
boşalmas: ilə nəticələnir. Ə.y.-nın baş ver- 
məsi üçün miozin başcıqları tərəfindən 

ATF-nin hidrolizi hesabına azad olmuş 

enerfiyə tələbat yaranır. 
Say lərdə qalın və nazik filament- 

lər eninəzolaqlı əzələlərdəkinə nisbətən da- 

ha az nizamlanmış vəziyyətdədir. Saya 
lərin yığılmasının nizamlanması, baş- 

са əsas aktivliyi Ca?" ionlarının konsen- 
trasiyasından və: kalmodulin zülalının 
mövcudluğundan asılı olan xüsusi ferment- 
lə kitalizə uğrayan miozinin zəifzəncirinin 
xüsusiyyətinə uyğun yenidən fosforlanması 
ilə baş verir, Vegetativ sinirlərlə gələn im- 

pulslar, yaxud sarkoplazmada Ca?”-un kon- 
sentrasiyasının artmasına və zəlfzəncirlərin 
fosforlanmasına səbəb olan hormonal siq- 
nallar Əly.-ni stimullaşdırır. 
ƏZƏLƏLƏR - heyvan və insan bədənində: 

iğılma qabiliyyəti olan və bir sıra mühüm 
fizioloyi funksiyaları yerinə yetirən or- 
qanlar, Ə.-in tərkibinə əzələ toxuması, bir- 

ləşdirici toxuma, bir-birilə əlaqəli olan 
əzələ lifləri, əmələgələn əzələ qişası (fassi- 
ya) və vətərlər (Ə.-in skelet hissələrinə bir- 
ləşməsini təmin edir), habelə sinirlər və qan 
damarları daxildir. Ə. ümumilikdə/əzələ 

sistemini əmələ gətirir, Ə. orqanizmin da- 
xilində müxtəlif formalı hərəkətləri və xa- 

rici mühitdə orqanizmin hərəkətini təmin 
edir. 

Ə. ilk olaraq halqalı qurdlarda forma- 
laşmış və saya əzələ toxumasından ibarət 
olmuşdur, bundan sonra başıayaqlı mol- 
yusklar və buğumayaqlılarda eninəzolaqlı 
Ə. sistemi yaranır. Onurğalı heyvan və in- 

sanda saya əzələ toxumasından yaranan 

Ə. - daxili orqanların (həzm sistemi, qan: 
və limfa damırları, tənəffüs yolları, ifrazat 
axacaqları, sidik kisəsi və s.) divar Ə.--ini, 
eninəzolaqlı əzələ toxumasından ibarət 
eninəzolaqlı Ə. - skelet Ə.-ini təşkil edir. 
Funksional cəhətdən saya Ə. qeyri-iradi, 
nisbətən yavaş yığılması, uzun müddət yı-: 

ülmiş vəziyyətdə qalma qabiliyyəti ilə вә- 
ciyyələnir, eninəzolaqlı Ə, isə əksinə, sinir: 
impulslarının təsirindən saya Ә.-ә nisbətən: 
tez yığılır. Bir qayda olaraq, ürəyin eninə-: 
zolaqlı əzələsi — miokard ayrıca qeyd олу. 
nür. 

Onurğalı heyvan və insanda visseral və 
somatik Ə. ayırd edilir. Daxili orqanlar on- 

togenezdə mezodermanın yan lövhəciyin- 
dən inkişaf edən visseral Ə.-in iştirakı ilə 
yaranmışdır, onlarda həm saya, həm də eni- 
nəzolaqlı (udlaq və ürək Ə--i) əzələ toxu- 

ması var: bu Ә. onurğa beyni sinirlərinin 
hərəki lifləri ilə innervasiya olunur. So- 
matik (parietal, skelet) Ə. mezodermal 
somitlərin miotomundan təşkil edilən, eni- 
nəzolaqlı əzələ toxumasından iburətdir, 

onurğa beyni və kəllə-beyin (gözün hərəki: 
siniri, blok siniri, uzaqlaşdırıcı və dilaltı si- 
nirlər) sinirləri ilə innervasiya olunur. 

Skelet Ə.-inin forma və ölçüləri olduq- 
ca müxtəlifdir. Uzun, qısa, enli və halqavarı: 

),, habelə iyəbənzər, yastı, qayışabənzər 
(lentşəkilli) Ə. də vardır. Ə.-in ən qalin (ət- 

li) hissəsi qarıncığı, uc şöbələri — başı (qısa 
vətərlə və ya əzələ lifləri ilə skelet ele- 
mentlərinə bənd olunan) və quyruğu (uzun 
vətərlə bənd olunan) adlanır. Vətər qatları 
ilə bölünən bir neçə başlı və qarıncıqlı Ə. 
də mövcuddur, 

Daxili quruluşuna görə sadə (Ə.-in oxu 
boyu kəsilməyən paralel, nisbətən uzun: 
əzələ lifləri ilə) və lələkli (ox vətərə çəp 
yerləşən qısa liflərlə bənd olunan) Ə. fərq- 
ləndirilir. Əzələnin lələkli quruluşu onda: 

çoxlu sayda əzələ liflərinin yerləşməsinə 
imkan verir (bərabər həcmdə olduqda) ki, 
bu da önün kiçik uzunluqda (sadə Ə.-lə mü- 

qayisədə) böyük yığılma gücünün olmasını 
təmin edir. Belə Ə.-in tərkibindəki müxtəlif: 

istiqamətlərdə yerləşən ayrı-ayrı liflər dəs- 

təsi hərəkətlərin müxtəlifliyindən asılı ola- 
raq güclü və ya zəif yığıla bilər. 

Hərəkətə cəlb olunan oynaqların sayına 
görə bir-, iki- və çoxoynaqlı Ə. (bəzi Ə. oy- 
naqlarla əlaqəli olmur, məs, dilaltı, mimiki 
və s)) fərqləndirilir. Ə.-in yığılmasından 

(ӧгәһәп hərəkətin xarakterinə görə bükücü, 
açıcı, qaldırıcı, endirici, sıxıcı, genəldici, 
yaxınlaşdırıcı, uzaqlaşdırıcı, hərləndirici və 
5. Ә. ayırd edilir. Adətən oynaqlarda hərə- 
kət bir çox əzələ komplekslərinin iştirakı 

İsanın skelet əzələləri, Öndən görünüş: / - ənsə-alın əzələsi, 2 - ağızın dairəvi əzələsi: 3 - çənəaltı 
əzələ, 4 - döy-dlaltı əzələ: 5- trapesşəklli əzələ, 6 - bazunun üçbaşlı əzələsi: - qamın düz əzələsi: 8 - qarın 
xarici çəp əzələsi: 9 – qalça-bel əzələsi: /0 - саһ fa ni dartan əzələ: // - daraq əzələsi: zun gətirici: 
ərəbə, 13 - dərzi əzələsi, 14 = nazik əzələ, 15 — budun düz əzələsi: 16 - budun medial enli əzələsi 17 - budun. 
yan enli əzələsi, /8 — ayağın böyük barmığını uzaqlaşdıran əzələ: /9 - barmaqlar uzun açıcı əzələsi vətər): 
20- barmaqları açan uzun əzələ: 2/ = ön qamış əzələsi: 22 – kambalaşəkilli ələ: 23 - baldır-ayaq əzələsi, 
24--əlin böyük barmağını açan qısa əzələ: 25 = əlin böyük barmağının uzun açıcı əzələsi, 26 - biləyi açan 
dirək əzələsi: 27 - biləyi açan qısa mil əzələsi: 24 – barmaqları açan əzələş 29 – biləyi açan mil əzələsi, 
30- bil 
ərələyi: 3 ба Фун əzələ: 38 = Böyük döş əzələsi: 36 

1 açan uzun mil əzələsi, 37 - bazu-mil əzələsi: 32 - bazunun üçbaşlı əzələsi, 33 - bazunun ikibaşlı 
deltivan ərələ: 37 - опа pilləli əzələ: 38 - ön pil- 

bili əzələ, 39 və 40 = döş-kümücük-məməvanı əzələ: 4/ = ağız bucağını endirən əzələ, 42 – çeynəmə əzələsi: 
43: böyük almacıq əzələsi: 64 – giçgah əzələsi, Arxadan görünüş: 1-ənsəalın əzələsi: 2 – rapesşəkili 
əzələ: 3- delayan əzələ: 4 — bazunun üçbaşlı əzələsi: 5 = bazunun ikibaşlı əzələsi: 6 - girdə pronator əzələ: 
7- uzun ovuc əzələsi, 8 — biləyi açan uzun İ əzələsi, 9 – barmaqları bükən səthi əzələ, /0 - bazu-mil əzələsi: 
11 – biləyi açan dirsək əzələsi: 12 - əlin böyük barmağın uzaqlaşdıran qısa əzələ: /3 və 14 – yanzarlı əzələ, 
15- yanyətərli əzələ: 16 - narik əzələ: 17- budun ikibaşlı əzələsi: /8- yarar əzələ: 19- baldır-ayaq əzələsi: 
20-- kambalaşəkilli əzələ: 2/ - böyük sarğı əzələsi: 22- enli fassiyanı dartan əzələ: 23 = ort sarğı əzələsi: 
24- qarı xarici, çəp əzələsi: 25 - kürəyin ən enli əzələsi, 26-ön dişli əzələ: 27 böyük girdə sal: 
28- daraqaltı əzələ, 29 - kiçik girdə əzələ, 30 bazı-mil əzələsi 3/ – döş-körpücük-məməvarı əzələ: 32-- başın 
qayış əzələsi, 33 - çeynəmə əzələsi, 34 – yarımox əzələsi 35 - gicgah əzələsi 

ilə yerinə yetirilir, belə ki, müxtəlif Ə. bir- 

birilə qarşılıqlı təsirdə olurlar. Bu zaman 
yığılma həmin oynaqda eyni formuda hə- 
rəkət törədən Ə. (məs., onun bükücüləri) si- 
nergist, əks: hərəkətə səbəb olanlar isə 
antaqonist adlanır (məs., bükücülər və açı- 
çılar). Hərəkətlərə nəzarət, onların gücü, 
sürəti və rəvanlığı bir neçə müxtəlif siner- 
gist və antaqonist Ə.-in eyni zamanda müx- 
təlif intensivlik dərəcəsində yığılması ilə 

əldə edilir. 

ƏZGƏN (Kochia) - tərəçiçəklilər fəsilə- 
sindən bitki cinsi. Tükcüklü alçaq kolcuq, 
yarımkoleuq və birillik otlardır, Yarpaqları 
oturaq, sadə, xətvarı və ya lansetvarıdır. 
Çiçəkləri xırda, görkəmsiz, tək və ya hər 

yumaqcıqda 3-4 ədəd olmaqla təpə yamaq- 
larının əsasına yaxın yerləşir. Çiçəkyanlığı 

kürəşəkilli olub, təktoxumlu kisəcik, qa- 
nağşəkilli, bəzən tilşəkilli əlavələr əmələ 
gətirərək meyvənin üzərində qalır. 15-ədək 
növü Avrasiyanın bozqır və səhralarında 

ƏZGİL 

Sərilən əzgən (Kochia prostrata), 

(əksəriyyəti birillikdir) və Şimali Ameri- 
kanın q. hissəsində (yarımkolcuqlar və 
koleuqlar) yayılmışdır. Sərilən Ə. (К. pros- 
trata) Avrasiyanın bütün düzənlik bozqır- 
larında və səhralarında, Altay və Şimal- 

Qərbi Himalay d-rından Kunlun və Nanşan 
d-rinadək yüksəkliklərdə bitən səhra otlaq- 
larının mühüm tərkib hissəsidir. Ərküdə 
Ə--i (K. scoparia) – birillikdir, hünd. 30: 

150 sm, bəzək bitkisi kimi becərilir (təqr: 
sapşəkilli tünd-yaşıl və ya qırmızıyamaqlı 
formaları becərilir, sıx kolcuqlar əmələ gə- 
tirir), Avrasiya və Şimali Afrikanın bir çox 
r-nlarında yabanılaşmışdır, gövdələrindən 

süpürgə kimi istifadə edilir. Sərilən Ə. və 
ərküdə Ə.-i arid r-nlarında yem bitkisi kimi 

yetişdirilir. Azərb.-da 3 növü bitir: sərilən 
Ə, tüklüçiçək Ə. (K. lniflora) və ərküdə 
Ə--i, Düzənliklərdə, qumlu, daşlı, quru, 
gilli tomaqlarda, dağlıq və şorakət yerlərdə 
alaq bitkisi kimi bağ və bostanlarda, у 
şayış yerlərinə yaxın ərazilərdə geniş ya: 
yılmışdır. 1 növü dekorativdir. 
ƏZGİL (Mespilus) - gülçiçəklilər fəsilə- 
sindən bitki cinsi. Meyvə bitkisidir. Bir nö- 

Qafqaz əşgili(Mespilus germunica), 
çiçəyi və meyvəsi, 



ƏZGİLƏBƏNZƏR VƏZİ 

Əzhər Üniversiteti, Əzhər (Qahirə), 

vü yar - alman Ə--i, adi Ә, yaxud Qafqaz 
Ə.- (M. germanica), Yabanı halda, əsasən, 
Qərbi Avropanın, Krımın, Ön Asiyanın 
aşığı dağ qurşağında və Orta Asiyanın с.- 
q--ində bitir. Şimali Amerikada yabanı- 

ş Stema Ə.-i (M. canescens) xüsusi 
imi təsvir edilmişdir. Yarpağınıtökən 

İçaqboylu (3-6 ип), birevli ağac, yaxud 
tikanlı: zoğları olan kollardır 

(öccəriləni tikansızdır). Yarpaqları lanset- 
varı, yaxud ellipsşəkilli, tamkənarlı, yaxud 
dişli olub spiral şəklindədir, çiçəkləri isə ri 

keçətiklü 

ə ağolub, zoğ mn ucunda tək-tək yerləşir 
Meyvəsi kiçik (diametri 2-3 sın, becərilən 
Ə--in meyvəsi 5-7 sin, kütləsi 10 q-dan 
artıq), kürəşəkilli, armıdvarı, yaxud el- 

ilidir, qonurumtul, yaxud qonurum- 
nüli, iri toxumlu olur. Ləti qəh- 

turş, büzücüdür: tərkibində şə- 
lək), pektin, aşı maddəsi, C vi- 

ini, alma turşusu və s. var. Meyvəsi 
iyabrın axırı oktyabrda yetişir. uzun 

müddət ağacda qalır və don vurduqda şirin- 
ir. Təzə halda yeyilir, turşuya qoyulur və 
Yamuqları, qabığı və kal meyvələrindən 

oduncağından müxtəlif 
lar düzəltmək üçün istifadə olunur. Ə. 

isti və işıqsevən, kölgəyə və quraqlığada- 
vamlı, nisbətən şaxtayadavamlıdır. Zəif 
turşulu torpaqlarda yaxşı bitir, Balkan y-a- 
sı ölkələri, Türkiyə, İran, İraq, Azərb., 
Türk. və Dağ.-da yetişdirilir. Ə. toxum və 
qələmlə çoxaldılır: əsasən, yemişan, heyva 

şılanmasıı 

və armıda calaq etməklə becərilir. Çox 
vaxt Ә.-дәп yapon eriobotriyası (səhvən 
yapon Ə.--i adlanır) üçün calaqaltı kimi 

istifadə olunur. 
ƏZGİLƏBƏNZƏR VƏZİ - bax Epifiz. 
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ƏZGİLLİ - Azərb. Resp. Göygöl r-nunun 
Toğanalı ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 

26 kn c.-da, Murovdağ silsiləsinin yama- 
eında, Kürək çayının sahilindədir. Əh, 43 

(2015): əkinçilik və heyvandarlıqla məş- 

ğuldur. İbtidai məktəb var, 

ƏZHƏR, əl-Əzhər ( ж 331) – Qahirədə 
islam dini və dünyəvi təhsil müəssisələri 
kompleksi, 970-972 illərdə Fatimi xəlifəsi 

əl-Müizzə tərəfindən tikilib. Fatimilər döv- 

ründə Ə.-də əsasən dini fənlər — Quran- 

şünaslıq, hədisşünaslıq, müsəlman hüququ 
və s, fənlər tədris olunurdu. Ə. ənənəvi 

olaraq Yaxın Şərqdə müsəlman alimlərinin 
dayağı olmuş, 18 əsrdə müxtəlif müsəlman 
ölkələri tələbələrinin təhsil aldığı un-tvə iri 

islam mədəniyyəti mərkəzinə çevrilmişdir. 
Un-t Qahirənin və Misirin tarixində böyük 
rol oynamışdır. 19-20 əsrin sonlarında Ə.- 

də daxili struktur, dərs proqramları, təhsil 
metodikası və təhsil prosesinin reforması 
aparıldı. 1961 ildə təşkilati yeniliklər hə- 
yata keçirildi və un-tin nəzdində dünyəvi. 
fakültələr yaradıldı. Ə.-in tərkibində Alı 

təhsil şurası: İslam tədqiqatları akademi- 
yası, əl-Əzhər un-ti (Un-tin ilahiyyat, mü- 
səlman hüququ, ədəbiyyat, inzibati işlər və 
ticarət, mühəndislik, tibb, pedaqoli fakül- 
tələri və müsəlman qadın kolleci yar.): 
Qahirə və əyalət mərkəzlərində in-tları, 

xüsusi dini müəssisələri, mərkəzi kitab- 
xanaları mövcuddur. Un-tə rektor (şeyx əl- 

Əzbər) rəhbərlik edir. “Əzhər yumalı” 
(“Мәс at əl-Əzhər”) 11929-36 illərdə 

7 lam” ("İslamın nuru”) adlanmış- 
dr) nəşr edilir. Müasir dövrdə də bütün 
müsəlman dünyasının ilahiyyat üzrə kadr- 
larının hazırlandığı əsas mərkəzdir. 

ƏZHƏR TƏBRİZİ, Zəhirəddin Əz- 
hər(7-1475, Qüds) – Azərb, xəttatı, Хәз- 
təliq xəttinin mahir ustası olmuşdur. İlk 
təhsilini Təbrizdə almış, sonralar Xorasan, 
Herat və Səmərqənddə işləmişdir. Ə.T, 
"Sultan əl-xəttatin” (“Xəttatlar sultanı”) 
adını qazanmışdır. Onun xətti ilə yazılmış 
əsərlər Orta Asiya, İran və Türkiyə kitab- 
xanalarında saxlanılır. 
Əl: Kisi Ахмед.Трактато ҝаллиграфахи. 

художинках. М.-Д. 1937:Ka nen А1О,Худдас- 
стасинос оформленис азербаҝ̆джанков рукопис- 

нов inin ХИИ(-ХУН веков. M..1977, 
ƏZİLMƏ - insan, yaxud heyvan bədənin- 
də dərinin tamlığı pozulmadan toxumaların 
və ya orqanların mexaniki zədələnməsi, 
Adətən, küt əşyanın zərbəsi ilə baş verir, 

Ə.-nin dərəcəsi travmanı törədən əşyanın 
ölçüsü, forması, kütləsi, zərbə gücü və s, 
amillərdən asılıdır. Bədənin xarici örtüyü- 
nün, əzələ və sümük üstlüyünün Ә,-5 даһа. 
tez-tez olur, Ə. həmişə qan damarlarının: 
zədələnməsi və toxumalara qansızma ilə 
müşayiət edilir. Səthi Ə. zamanı qarıçır 
əmələ gəlir, yumşaq toxumaya çoxlu qan- 
sızma nəticəsində hematoma baş verir, 
Əlamətləri:ağnı şişkinlik, bəzən funk- 
siyanın pozulması: başın Ə.-si zamanı be- 
yin silkələnməsi və beynin Ə.-si ola bilər. 
Uşaqlarda döş qəfəsinin Ə.-si zamanı on- 
larda döş qəfəsi divarının elastikliyi nəti- 
cəsində ağ ciyərin və ürəyin Ə--si baş verə 
bilər, 

Müalicəsi: ağciyərin yüngül Ə.-si 
zamanı soyuq kompres, ağrıkəsici dərman- 

lar, sonradan fizioterapevtik proseduralar, 
müalicə idmanı, Daxili orqanların zədələn: 
məsi ilə olan Ə. zamanı təcili tibbi yardım, 
stasionar müalicə gərəkdir. 
ƏZİLMƏ (materiallar müqavi- 
mətində)-adətən materialda qalıq defor- 
masiyasının əmələ gəlməsinə səbəb olan yerli 
sıxılma. Ə. müxtəlif növ birləşmələrdə, ma- 

şın, mexanizm və inşaat konstruksiyaları 
elementlərinin söykənən yerlərində və sıxıl- 
miş elementlərin toxunan hissələrində əmələ 
gəlir. Ə.-nin gözlənildiyi hissələrdə yaranacaq 
gərginliyin qiyməti hesablama gər- 

ginliyi ilə məhdudlaşdınlır. Hesablama 
gərginliyi toxunan səthlərin xarakteri, istifadə 
olunan materialın xassələri və quruluşunun 

təsir qüvvələrinə görə istiqamətlənməsi (məs... 
ağac materialında qüvvənin ağac liflərinin 
uzununa, yaxud eninə yönəlməsi) ilə müəy- 
yən edilir. Ə. gərginliklərini, daha doğrusu, 
qalıq deformasiyalarını azaltmaq üçün sıxıcı 
qüvvələrin böyük sahələrə ötürülməsini təmin: 

edən müxtəlif konstnuktiv tədbirlər görürlər, 
məs. qüvvələrin düşdüyü sahəyə konstruksi- 
ya materialına nisbətən daha möhkəm olan: 

ƏZİMOV 

materialdan şayba, altlıq, yastıq, yaxud ara- 
qalı, içlik və s. qoyurlar, 
ƏZİM - İranın Şərqi Azərbaycan osta- 
nında kənd. Əhər şəhristanının Vərzaqan: 
bölgəsinin Dizmar kəndistanında, Vərzə- 
qan qəs--ndən 30 km qi-də yerləşir, 
ZİMKƏND - İranın Qərbi Azərbaycan 
ostanında kənd. Maku şəhristanının Pol- 
dəşt bölgəsinin Sarısubasar kəndistanın- 
da, Poldəşt qəs.-ndən 30 kn c.-q.-də yer- 
ləşir. 
ƏZİMOV (Asimov) Ayzek (2.1.1920, Pet- 
roviçi, Smolensk qub., indiki Smolensk 
vil. - 64.1992, Nyu-York) — yəhudi əsilli 
Amerika yazıçısı-fantast: biokimya mütə- 
xəssisi, 1923 ildə 
valideynləri ilə 
ABŞ-a getmişdir. 
Kolumbiya Un-tini 
bitirmiş (1939), 
Boston Un-tinin 
prof:-u olmuşdur 
(1979). Təxminən 
500-ə yaxın əsə- 

rin müəllifidir. “Sə- 
mada çınqıl” (“Peb- 
ble in the sky”, 1950) ilk romanıdır. Ona 
şöhrət qazandıran “Təməlçilər” ("Foundat- 

ion”, 1951-53, Hüqo mük., 1960) adlı trilo- 
giyasında Roma imperiyasının dağılması 
zəminində kainatın gələcəyi təsvir edilir, Ə. 
trilogiyanı "Təməlçilərin həddi” (“Founda- 

tion”s edge”, 1982), “Şəfəqin robotları” 
(“Тһе robots of davn”, 1983), "Təməl. 
çilərin baş- lanğıcı” (“Prelude to Founda- 
tion", 1988), “Təməlçilər, irəli" ("Forvard 
the Foun-dation”, 1993) kitablarında da- 
vam etdirmişdir. “Polad mağaralar” (“The 

çaves of steel”, 1954) və “Çılpaq günəş” 
(“Тһе naked Sun”, 1957) romanları elmi- 

fantastik anrdadır. Yazıçının "Mən – ro- 
bot" (“1, robot”, 1950) adlı novellalar 
toplusunda insan-maşın qarşılıqlı münasi- 
bətlərinin əxlaqi problemləri qoyulur. Ə, 
Amcrikada daha çox təbiətşünaslıq, tarix, 
texnika və müxtəlif ensiklopediyalara, о 
cümlədən Bibliya və Şekspirə (“Asimov/s 
guide to the Bible”, 1968-69, “Asimov”s 
guide o Shakespeare”, 1970) aid elmi-küt- 
ləvi kitabların müəllifi kimi tanınır. “Tə- 
məlçilər", “Kosmik axınlar” romanları, 
“Qaz ciyərindən paştet", “Su çox olan yer”, 
"Peşə", “Gəlin yığışaq”, “Marslıların yo- 
lu”, “İki yüz yaşlı adam” hekayələri Azərb. 
dilinə tərcümə edilmişdir. 

Əsərləri: Конси веҹности. M., 1966: Tiyr, 

марсиан, M., 1966: Сами боги. M., 1976: Seçilmiş 

əsərləri, В., 2010. 

ƏZİMOV Böyükağa Əliqulu oğlu (16.1. 
1924, Bakı - 1986, Bakı) – kibemetika və he- 

sablama texnikası 
sahəsində Azərb. 
alimi, texnika e.d. 
(1963), prof: (1964), 
Azərb, SSR EA 
m. üzvü (1967), 
Azərb, Sənaye İn- 
tunu bitirmişdir. 
(1947). 1951 ildən 
resp.-da EHM-lə- 
rin neftçıxarmada tətbiqi dhbotodyakna 
rəhbərlik etmişdir. Azərb, SSR Nazirlər So- 
мен Elm və Texnika Komitəsi sədrinin 
müavini (1957-60), Azərb. SSR Nazirlər 
Soveti Elmi Tədqiqat İşlərimi Əlaqələn- 
dirmə Komitəsi sədrinin birinci müavini və 
sədri (1961-66), Azərb. SSR Nazirlər So- 
veti elm və texnika şöbəsinin müdiri 

(1966-72) olmuşdur. 1966 ildən Azərb. 
Dövlət Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat və 
Layihə İn-tunda EHM laboratoriyası əsa- 
sında yaradılmış hesablama texnikası şö- 

bəsinin müdiri, 1961 ildən "Texniki tərəqqi 
uğrunda" elmi-texniki yumalın baş redak- 
toru işləmişdir. Tədqiqatları, əsasən, kiber- 
netika üsullarına, avtomatlaşdırılmış ida- 
rəetmə sistemlərinə, neft mədənlərinin 
elektrik eneriisi ilə təchizinə və s. aiddir. 
Elmi kadrların hazırlanmasında xidməti 
var, “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edil- 
mişdir. 

Əsərləri: Elektrik modellərində neft yataqla- 
nnnişlənməsi məsələlərinin bəli. B., 1975: Вопросы 
нефтебурового засктропривода. Б., 1962: При- 
мененис математиҹесжих метолов в ƏHİBM x 
ременикз некоторых задаҹ разработҝи нефтегазо- 
ux месторождениб. Б. 1969. 
ƏZİMOV Cəbrayıl Əlimuxtar oğlu (7.5, 
1926, Bakı – 10:7.1969, Bakı) — Azərb, 

kino rəssamı, Azərb. SSR. əməkdar rəs- 
samı (1964). Azərb. Dövlət Rəssamlıq 

Məktəbini (1946) və Ümumittifaq Dövlət 
Kinematoqrafiya İn-tunu (1953) bitirmiş- 
dir, 1953-69 illərdə “Azərbaycanfilm” ki- 
nostudiyasında quruluşçu rəssam işləmiş Ə. 
“Sevimli mahnı”, “Görüş” (1956, hər ikisi 

E.Rzaquliyevlə birgə), “O olmasın, bu ol- 
sun" (1956, N.Zeynalovla birgə), "Qızmar 
günəş altında” (1957), “Uzaq sahillərdə” 
(1958), “Məhəbbət dastanı” (1961), “Ro- 
meo mənim qonşumdur” (1963), “İnsan 
məskən salır” (1967), “Qanun naminə” 
(1968) və s. filmlərin bədii tərtibatını ver- 
mişdir. Bir sıra mənzərə əsərlərinin ("Esta- 
kada”, 1955) “Neft buruqları”, 1955: “Ya- 
ğışdan sonra", 1957) müəllifidir. Kitab il- 

lüstrasiyası sahəsində də işləmişdir. 
ƏZİMOV Eldar Xasay oğlu (d.1.1.1947, 
Bərdə r-nunun Mirzalibəyli k.) — neft və 
qaz yataqlarının işlənilməsi sahəsində 

Azərb, alimi, texnika e.d. (1988), Azərb. 
Neft və Kimya İn-tunu bitirmişdir (1969). 
“Neft Daşları” Neft-Qaz Çıxarma İdarəsin- 
də (1969-71), Azərb, SSR EA Dərin Neft- 
Qaz Yataqları Problemləri İn-tunda (1971- 
93), ARDNŞ-də (1993-96) müxtəlif və- 
zifələrdə çalışmış, Azərb. İnşaat Mühən- 
disləri İn-tunda pedaqoii fəaliyyət gös- 
tərmişdir (1989-92). 1996 ildən “Britiş Pet- 
roleum” şirkətində böyük mühəndis işləyir. 
Tədqiqatları layların və quyuların tədqiqi, 
yeraltı hidrodinamika sahəsindədir. 100- 
dən çox elmi əsərin, o cümlədən 2 mono- 

qrafiyanın müəllifidir. Elmi kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. SSRİ EA-nın 
Qubkin ад. mükafatına layiq görülmüşdür. 

Əsəri: Филмтрахиониые пронсеси и иденти- 
фикидин параметроҝ вмиогопластовых местофож- 
дениах (başqaları ilə birgə). Б, 2008, 
ƏZİMOV İlham Muqbil oğlu (d.15.7 
1934, Baki) – Azərb. baytar həkimi. Bio- 
logiya ed. (1996), prof. (2009). Azərb 
Kənd Təsərrüfatı İn-tunu bitirmişdir 

(1959). 1959-62 illərdə Azərb, SSR EA- 

nın Neft-Kimya Prosesləri İn-tunda işlə- 
mişdir. Akad. M.Qəniyev və prof. Ş.Məm- 
mədovun təhbərliyi ilə heyvanların ра- 
razitar xəstəliklərinin müalicəsi üçün 100- 

dən çox neft preparatını sınaqdan keçir- 

miş, təsərrüfatlara təklif etmişdir. 1969-71 

illərdə Azərb. Elmi Tədqiqat Baytarlaq İn- 
tünun problem laboratoriyasında baş elmi 
işçi, 1971-94 illərdə həmin laboratoriyanın 

müdiri, 1994-2001 illərdə in-tun elmi işlər 

üzrə direktor müavini, 2001-12 illərdə 

Azərb. Dövlət Baytarlıq Preparatlarını 
Elmi Nəzarət İn-tunun direktoru, 2012 
ildən Azərb. Elmi Tədqiqat Baytarlıq İn- 
tunun baylarlıq preparatlarına dövlət nə- 
zarəti üzrə direktor müavinidir. Tədqi- 

qatları iribuynuzlu heyvanlarda, qoyun- 
larda, quşlarda göbələk xəstəlikləri, yem- 
lərdə zəhərli göbələklərin yayılması, zəhər. 
İəmələrin öyrənilməsi və onlara qarşı mü- 
barizəyə həsr olunmuşdur. 160-dan çox el- 
mi əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiya, 5 ki- 

tab, 2 kitabçanın müəllifidir, 5 müəlliflik 
şəhadətnaməsi var. Kadrların hazırlanma- 

sında xidməti var, 
Əsəri: Heyvanlarda mikozlar və mikotoksikoz- 

lir. В. 2007 
ƏZİMOV Kazım Ağamirzə oğlu (4.10:2. 
1951, Astara r-nunun Ərçivan k.) – Azərb. 
filosofu, fəlsəfə e.d. (1989), prof, (1991), 
Azərb. Pedaqoyi Xarici Dillər İn-tunu 
bitirmişdir (1973). Azərb. Dövlət İn- 
cəsənət İn-tunda (1979-95), Xəzər Un- 
tində (1995), AMEA-nın Fəlsəfə İn-tunda 
müxtəlif: vəzifələrdə (1996-2000) işlə- 
mişdir. 2000 ildən BDU-nun sosiologiya 
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kafedrasının prof:-udur. Bir neçə dərslik 
və dərs vəsaitinin, 4 monoqrafiyanın, 100- 
dən çox elmi əsərin müəllifidir. Bey- 
nəlxalq simpoziumların məruzəçisi ol- 
muşdur. Elmi kadrların hazırlanmasında 
xidməti var. 
ƏZİMOV Nəriman Abbasqulu oğlu (1.6. 
1936, ( 19.11.2016, Bakı) - Azərb. 
dirifonı, bəstəkar. Azərb. Resp: xalq artis- 
ti (1991). Azərb. Resp. əməkdar incəsə- 
nət xadimi (1976). 
Azərb. Döylət Kon- 
servatoriyasını bi- 
tirmişdir (1960). 

1957-60 illərdə 
Azərb. Dövlət Te- 

leviziya və Radio 

иә türzən-solist, 1960 ildən xormeyster, 
964-74 illərdə diriior işləmişdir. 1974 

ildən həmin ork.-in bədii rəhbəri və baş 
diriforu olmuşdur. Ə. mahnı (“Ала torpaq”, 

İşıqlı dünyam. Vətənimdir”, “Gəncəm 
ın", “Könül sevinci”, “Unutdun məni” 
Könül neyləsin” və s.), romans (“Düz 

ylədin", "Dünya dalıb sükuta”), vətənpər- 
ərlik mahnıları (“Millət atası”, “Azər- 

сап bayrağı”, “Ucal həmişə”, “Həyat 

Azərbaycanın igid oğulları”), 
t və xalq çalğı alətləri ork. üçün 

əsərlərin (“Xalq çalğı alətləri 
Lirik 

“Tar üçün fantaziya 
) müəllifidir. F.Əmirovun “Şur” və 

orkestri balaban üçün kvartet” 

) Düşüncə 

Kürd-ovşarı" simfonik muğamları 
тип 40-ci simfoniyasını, 
Füzuli atasını, V.Adigözəlov və 
H.Xanməmmədovun bir sira əsərlərini xalq 
(ду alətləri üçün orkestrləşdirmişdir. Di. 

irlarnın yetişməsində xidməti var 
ƏZİMOV Rafiq Əşrəf oğlu (d. 6.2.1938 
Bakı) – Azərb. aktyoru. Azərb. Resp. xalq 

rb. Dövlət Teatr İn-tunu 
962 ildən Azərb. Döv- 

rtisti (2000), А. 
(1962), 

ik Mil. 
Dram Teatrının 

iktyorudur, Rolla: 

rı: Marin Miyord 
ulduz 
n, buro: 

ydra- 
üturgiyası: festi- 

ilinin diplomuna 
layiq görülmüş- 

Mosk- 
va), Mirzə Cavad (“Aydın”, C.Cabbarlı), 
Karandışev ("Cehizsiz qız”, A.Ostrovski), 

Kristi Da /en (“Şeytanın şagirdi”, B.Şou), 
vəzir, Vidadi (Хаф, S.Vurğun), Həmzad 
Qurban (“Dəli yığıncağı”, C.Məmmədqu- 
fuzadə), Əhmədcan, Ağayi Möhtəşəm 
("Qəribə oğlan", “Şeyx Xiyabani”, İ.Əfən- 
diyev) və b. Јада keçirilmiş “Tuqanlıq” 
festivalında “Burla Xatun” (N.Xəz- ri) 
tamaşasındakı İxtiyar-Dədə Qorqud roluna 
görə "Türksoy" mükafatına (2000) ayıq 
görülmüşdür. Ə. bir sır bədii filmdə 
("Mənim əziz atam" ("Lenfilm”, 1969), 
Şahsuvar (“Yeddi oğul istərəm”, 1970), 
Eldarov ("Qızıl qaz”, 1972), Sadıx (“Öm- 

1973), Qaqaş (“1001-ci qas- 
гој", 1974), Hüseynov (“Arxadan vurulan 
zərbə", 1977), Arif ("Nə gözəldir bu dün- 
ya", 1999), Dəyirmançı (“Buta”, 2012)) və 
televiziya tamaşalarında ("Göz həkimi", 

ünahım”, “Ordan-bur- 
“40-cı qapı" və 5.) 

rün ilk saatı?, 

ƏZİMOV Piqəm Əzimoviç (1:1.1915, 
Tür. Resp., Sayat r-nunun Çovdur k 
1994) – türkmən dilçisi, filologiya e.d. 
(1948), Tür. SSR EA-nın ilk dilçi akad 
(1951). Tür. SSR əməkdar elm xadimi 
(1961). Aşqabat Dövlət Pedoqofi İn-tunun 

(1948), Tür. Dövlət Un-tinin (1950-63) 
rektoru, Tür. SSR EA humanitar elmlər 
bölməsinin akad.-katibi (1951-55), Tür. 
SSR EA akad -katibi (1956-66), Tür. SSR 
ЕА prezidenti (1966-75), Tür. SSR EA Dil 
və Ədəbiyyat İn-tunun türkmən-rus iki- 
dillilik və terminologiya şöbəsinin müdiri 
(1979 ildən) olmuşdur. Ömrünün son illə- 
rində Tür. SSR EA Dil və Ədəbiyyat İn-tu- 
nun direktor müşaviri işləmişdir. “Türk- 
mən dili” (1950), “Müasir türkmən dilinin 
leksikası” (1958), “Türkmən dili məsələ- 
ləri” (1969) və 5. əsərlərin müəllifidir. Le- 
nin ordeni və digər orden, medallarla təltif: 
olunmuşdur. 
ƏZİMOVA Cahan Həsən qızı (13.9.1932, 
Qəbələ r-nunun Kürd k. - 30.3.2002, hə 
min k.-də) — Sosialist Əməyi Qəhrəma- 
nı (1949), “Şərq” k-zunda manqabaşçısı 

(1948-55), 1955 ildən Nizami di k-zda tü- 
tünçü işləmişdir. 1948 ildə tütüfçülük sa- 
həsində yüksək əmək göstəricilərinə nail 
olmuşdur. 
ƏZİMOVA Rəfiqə Cəlil qızı (4.17.7.1938, 
Bakı) — Azərb. filosofu, fəlsəfə e.d) (1989), 
Azərb. Resp.-nın əməkdar elm xadimi 
(2005). Azərb. Dövlət Un-lini bitirmişdir 

(1964). 1971 ildən Azərb. SSR EA-nın 
Fəlsəfə və Hüquq İn-tunda işləyir. 2000 
ildən AMEA-nın Fəsəfə İn-tunun “So- 
siologiya və sosial-psixologiya” şöbəsinin 
müdiridir. Tədqiqatları, əsasən, cəmiyyət və 
şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqələri möv- 

zusuna həsr olunmuşdur. Bir neçə müno- 
qrafiyanın, 100-dən çox elmi əsərin müəl- 

lifidir. 
Əsəri: İnsanşünasliq = ХХ1 əsrin elmidir. В.. 

2012. 
ƏZİMULLAH XAN (?, Kanpur = ok- 
tyabr, 1859, Вһи(уа1) — 1857-59 illərdə 
Hindistanda İngiltərə müstəmləkəçilərinə 
qarşı böyük xalq üsyanının rəhbərlərindən 
biri. Gənc yaşlarında ingilis və fransız dil- 
lərini öyrənmiş, Kanpurda müəllimlik er- 
mişdir. 1854 ildə Nana Sahibin müşaviri 

kimi Londonda, Hindistana geri dönərkən 
isə Osmanlı dövlətində (üsyan baş verdiyi 
təqdirdə dəstək və yardım almaq məqsədi. 
lə) olmuşdur, Krım müharibəsi (1853-56) 
zamanı Sevastopolun mühasirəsində iştirak 
etmişdir. Hindistana qayıtdıqdan sonra İn-: 
giltərə Ost-Hind şirkətindən narazı olan ra- 

cələr, həmçinin Benqaliya prezident hərbi 

qamnizonları arasında kəşfiyyat işləri apar- 
mışdı. Üsyan başlamazdan əvvəl Bithura 
köçmüş, Nana Sahiblə birlikdə xalqı ingilis 
müstəmləkəçilərini ölkədən qovmağın 
mümkünlüyünə inandırmışdır. 1857 ilin 
may-iyul aylarında Капригда üsyana rəh- 
bərlik etmiş, Nana Sahibin müşaviri kimi 
hökumətin və Ali məhkəmənin nümayən- 

dəsi olmuşdur. Kraliça Viktoriyanın üsyan 

zamanı Britaniya təbəələrini öldürmədik- 
ləri təqdirdə əfv edilən hind feodalları 
barəsində imzaladığı amnistiyadan sonra 
ali hind təbəqələri silahı yerə qoydu. 
İngilislər şəhəri alsalar da (17 iyul) mü- 
barizəni davam etdirən Ә.х. Nana Sahiblə: 

birlikdə Nepalla sərhəddə yerləşən Аида 
çəkilmişdir. 
ƏZİMZADƏ Eldar Muxtar oğlu (25:5, 
1934, Şuşa — 20.1.2003, Bakı) — Azərb, 
futbol hakimi, FİFA dərəcəli hakim (1979), 
Gənclər arasında dünya çempionatı (1977, 
Tunis), UEFA Kuboku yarışları (1978, 
1979, 1980) və 22-ci Yay Olimpiya Oyun- 
larının (1980, Moskva) finalında hakimlik 
etmişdir. Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
İn-tunu bitirmişdir (1957). 

ƏZİMZADƏ Əzim Aslan oğlu (7.5.1880, 
Bakı yaxınlığındakı Novxanı k. — 15.6. 
1943, Bakı) – Azərb. rəssamı. Azərb. SSR 

xalq artisti (1927). Əmək Qəhrəmanı 

(1927). Azərb, təsviri sənətində tən-qidi 
realizmin və realist qrafika sənətinin bani- 
si. Ə. ilk təhsilini mollaxanada almış, bu- 

rada ərəb və fars dillərini öyrənmiş, daha 
sonra rus-tatar məktəbində oxumuşdur. Ә. 

xüsusi rəssamlıq təhsili almamışdır. Rəs- 
samlıq sənətinin sirlərini ilk olaraq Bakıda 
tacir A.Quliyevin evinin divar rəsmlərini: 

işləyən Mas- lov soyadlı rəssamdan öyrən- 

mişdir. Ə.-nin yaradıcılığı çoxcəhətli və 

ƏZİMZADƏ o... =—— "uu... “ooo 

çoxplanlılığı ilə 

fərqlənir. (dəzgah 
qrafikası, siyasi 
plakatlar, teatr de- 
korasiyaları, ge- 
yim eskizləri, ki- 
tab illüstrasiya- 
ları). Bədii irsində 
dövrünün mühüm 
hadisələri əks olu- 
nan karikaturaları mühüm yer tutur. İlk 
karikaturaları (“İrşad” qəzetinin müştəri 
“Cənab Vitte", 1906) “Molla Nəsrəddin” 
yurnalında dərc: olunmuşdür. Rəssamın 
özünəməxsus üslubunun formalaşması və 

C.Məmmədquluzadə ilə yaradıcılıq birliyi 
məhz bu yuralla bağlıdır (1906-31, 1922–. 
31 illərdə yumalın baş rəssamı). Sonralar Ə, 
“Zənbur” (1906-10), “Kəlniyyət” (1912- 
13), “Məzəli” (1914-15), “Тин” (1914-16) 

və s. satirik yurnallarla əməkdaşlıq et- 
mişdir. M.Ə.Sabirin “Hophopnama" əsə- 
rinə ilk illüstrasiyalar işləyən (1914 və 
1942) və bununla kitab qrafikası sənətinin 
də əsasını qoyan Ə. olmuşdur. Ə, 1922– 
31 illərdə Ə.Haqverdiyevin "Marallarım” 
hekayələr məcmuəsinə, “Xortdanın cəhən- 
nəm məktub- ları” hekayəsinə, N.Nəri- 

тапохип “Pir” və “Ocaq” povestlərinə, 
C.Məmmədquluzadənin “Bəlkə də qay- 
tardılar” hekayələr məcmuəsinə illüstra- 
siyalar çəkmişdir. 

1920-ci illərdə Ə. plakatlar yaratmış, 
xalq şənliklərinin və teatrların interyerlərini 
tərtib etmişdir. Onun təsvir üslubunda xalq 
yaradıcılığına xas yığcamlıq, obrazlılıq ki- 
mi cəhətlər üstündür. 1930-cu illərin əvvəl. 

lərində yaradılmış akvarel əsərlərində 
("Kasib evində toy”, “Varlı evində toy", 
“Köhnə bakılılar” və s.) sosial bərabərsizli- 
yə qarşı çıxırdı, “Xoruz döyüşü", “Kukla 

teatrı”, “Çiləkəsmə mərasimi" vəs. əsərlə- 
rində Azərb.-nın qədim adət-ənənələri et- 
noqrafik dəqiqliklə təsvir olunmuşdur. 

Azərb, qadını obrazı, köhnə cəmiyyətdə 
onun taleyi ("Təzə arvad alırlar”, “Arvadını 
döyən kişi", "Çəltik əkini” və s.) Ə. yara- 
dıcılığında xüsusi yer tutur, O, ропге( јапп 
sahəsində (Şərqin böyük şairləri C.Rumi 
(1911) və M.Füzuli (1919), sərkərdə Səd- 
rəddin Əyyubi) məhsuldar işləmiş, epik 
ümumiləşdirmələr yaratmağa nail olmuş- 
dür, “Köhnə Bakı tipləri” (1937) adlı məş- 
hür silsiləsi təsvir bitkinliyi və mükəm- 
məlliyi, ecazkar təbiət mənzərələri ("Görə- 

dildə bağ”, "Türkan kəndi”, “Dəniz kəna- 
rında bağ” və 5.) bədii təsir gücü ilə fərq- 
lənir. Ә. teatr rəssamı kimi həm klassik, 
həm də müasir əsərlərin tamaşalarına tər- 
tibat və geyim eskizləri vermişdir (“Leyli 

və Məcnun”, "Əsli və Kərəm” operaları, 
"Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun” 
musiqili komediyalar, Ü.Hacıbəyli: “Dağı- 
lan tifaq”, Ə.Haqverdiyev: "Dəmirçi Ga- 
və”, Ş.Sami). C.Cabbarlı pyeslərinin 
tərtibatını Ə. realist teatr rəssimı R.Müsta- 
fayevlə birgə həyata keçirmişdir. Ə, 1920 
ildə Xalq Maarif Komissarlığının mədə- 
niyyət sahəsinə rəhbərlik etmiş, 1920-43 
illərdə Azərb, Rəssamlıq Məktəbində dərs 
demişdir (1932-37 illərdə direktor), Rəs- 
samın ilk fərdi sərgisi 1940 ildə Bakıda 

açılmışdır (sonra Moskvada nümayiş etdi- 
rilmişdir, 1200-dən artıq əsər). Əsərləri 
Azərb, Milli İncəsənət Muzeyində, C.Cab- 
barlı ад. Azərb, Dövlət Teatr Muzeyində, 

Milli Azərb. Tarixi Muzeyində və N.Gən- 
cəvi ad. Milli Azərb. Ədəbiyyatı Muze- 
yində saxlanılır. Bakıda ev-muzeyi уага- 
dilmişdir. (1965), Rəssamın İçərişəhərdə 
bist-abidəsi qoyulmuşdur (2002, heykəl- 
təraş Ö. Eldarov). 

Əl, Qaziyev АХ: Xalq тәнәли Əzim Əzim- 
zadə, В, 1953: yenə onun. Азны Азјызаде: М.. 
1961: HəbibovN, Rəssamlıqdan söhbət, В. 1961: 
Nəcəfov M. Əzim Əzimzadə, В, 1972: yenə 
önün. Rəssam yə zamin B,, 1977: yenə onun. 
Азисаде, М. 1957, yenə onun. Asnı Азимза- 
де. B., 1965, Ə. Əzimzadə (albom). B., 2013. 
ƏZİMZADƏ Yusif Əhədulla oğlu (22.2. 
1917, Bakı – 6.3.1984, Baki) — Azərb, ya- 
ziçisi, dramaturq, publisist. Azərb. SSR 

əməkdar incəsənət xadimi (1979). Azərb. 
Sənaye Texnikumunu bitirmişdir (1937). 
Gənc Tamaşaçılar Teatrında ədəbi hissə 

müdiri (1945-47), "İnqilab və mədəniyyət" 
umalında tənqid şöbəsinin müdiri (1948. 
51), Azəməşr və Uşaqgəncnəşrdə bədii 
ədəbiyyat şöbəsinin redaktoru (1951-52), 

öyərçin” lumalının redaktonu (1958-63), 
Azərb: Yazıçılar Birliyində tərcümə üzrə 

məsləhətçi (1966-71), "Ədəbiyyat və incə- 
sənət” qəzetinin baş redaktoru (1963-77, 

fasilələrlə) olmuşdur. "İlk görüş” (1945), 
“Bakının işıqları” (1956), “Qardaşlar” 

(1960), “Xatırlayacaqsan” (1964) hekayə 
kitablarının, “Onun həyatı" (1950), "Yenə 

görüşəcəyik" (1960), “İkinci həyat” (196: 
"O, qərib deyildi” (1968), “Unutmayın 
(1972) roman və povestlərinin müəllifidir. 

Б “Aprel səhəri” (1958), 
Qonşular” (1960), 

atirə” (1977) və 6. pyesləri, publisistik 
məqalələri var. “Anacan” pyesinə görə mu 
siqili teatrların ümumittifaq festivalının 
laureatı diplomuna layiq görülmüşdür 
(1957), Əsərləri bir sıra xarici dillərə tərcü- 
mə olunmuşdur. L.N.Tolstoy, F.M.Dosto- 

yevski, N.V.Qoqol, A.P.Çexov, M.Qorki, 
A Tolstoy, K.Simonov, O.Qonçar, C.Lon- 
don və b.-ndan tərcümələr etmişdir. 

Əsərləri: Mətim mahnılarım.B. 1976, Мәв gənc 
qyardiyaçıyam. B,, 1978: О, qərib deyildi. В. 1981 

Əzimzadə Ə. “Varlı evində toy” (oldi), “Kasib evində toy" (sağda) 
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ƏZİZ NESİN 

ƏZİZ NESİN (əsl adı Mahmud Nüs- 
rət: 20.12.1915, İstanbul – 6.7.1995, İz- 
mir) - türk yazıçısı, publisist. 1935 ildə 

seyini, 1937 ildə Ankara Kuleli Əsg: 
Hərbi Məkt: 
bitirmişdir. Ə.N. 

1946 ildə Səba- 
həddin Ali ilə bir- 
likdə “Marko Pa- 
şa” satirik qəzeti- 
ni nəşr etdirməyə 
başlamışdır. Döv- 

ә rün siyasi vəziy 
tini, xüsusilə 
rika- Türkiyə mü- 
nasibətlərini tənqid etdiyinə və hökumət 
əleyhinə çıxışlarına görə 1947 ildə qəzetin 

əşri dayandırılmışdır. 1954 ildə" 
a müxtəlif təxəllüslərlə hek 

me- 

etmişdir). “Dolmuş” (195 
(1957), “Axşam” (1958), " 

“Günaydın” (1969), "Aydınlıq" ( 1993) ki- 

mi qəzet və yumallarda nəşr olunanı satirik 
hekayələri, müsahibə və məqalələri ilə 

ir türk ədə- biyyatının ən tanınmış və 
məhsuldar yazıçılarından birinə çevrilmiş- 

n mərasimi” hekayəsi 1956 ildə 
4 (Bor- diqera) keçirilən Beynəlxalq 

satira müsabiqəsində Qızıl Palma müka- 
İtaliy 

fatına layiq görülmüşdür. Satirik yazılarına 

görə bir neçə dəfə həbs olunmuşdur, 1972 
ldə Nesin vəqfini yaratmışdır. 1977 ildə 
Türkiyə Yazıçılar Birliyinə rəhbərlik et- 
məyə başlamış və uzun müddət bu vəzifədə 
çalışmışdır. Ə.N. ictimai və siyasi satira 
ustasıdır. Hekayələrində Türkiyə həyatının 
ictimai-siyasi ziddiyyətləri ("Hansı partiya 
qalib gələcək?”, “Afərin”, “Kor döyüşü” və 

) Amerika-Türkiyə əməkdaşlığı (“Ame- 
rikan yardımı", "Mən necə intihar etdim” 

s,), buriua istismarı və həyat tərzi (“Ог- 
kestr adam", “Əgər mən qadın olsaydım”, 

və s,), dini təəssübkeşlik və 
cəhalət ("Necə hacı oldum”, “Allah qəbul 
eləsin" vəs.) tənqid olunur. Ə.N.-in müsbət 
qəhrəmanları kiçik məmur, sənətkar və 
işsiz yoxsullardır (“Yoxsulluğa eşq olsun1"”. 

"Meydan saatları” və 5.) 
ayə kitabının ("Geri qalan", 

, “Fil Həm- 
di", "Ölmüş eş Bizdən adam ol- 
maz)", "Sosializm gəlir, çəkilir 
məmləkətl" və s,), roman ("Qadın olan 
kişi", “Erkək Səbahət", “Qol kralı” və 5), 
pyes (“Bir az gələrsinizmi: 
navarı”, "Tut 
(“Sondan başa”, 
“Tanımayacaqsan" və s.), felyeton və 

Satış məsələsi 

Ço) 
“Damda dəli var”, 

Yaşasın 

, “Toros ca- 

mdən, Rovni" və s.), şeir 
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satirik nağılların (“Məmləkətin birində”, 
“Əziz dədədən nağıllar”, “La Fontenin yaza 
bilmədiyi nağıl” vəs.) müəllifidir. Əsərləri 
dünya xalqları dillərinə, habelə Azərb. di- 
linə tərcümə olunmuşdur. Pyesləri bir çox: 
ölkədə, o cümlədən Azərb.-da tamaşaya 
qoyulmuşdur. Satirik yazıçıların beynəl- 
xalq müsabiqələrində dəfələrlə mükafata 
layiq görülmüşdür. Ankara Beynəlxalq 
Film Festivalı çərçivəsində “Əziz Nesin 
Əmək Ödülü” təsis edilmişdir. 2 dəfə Ba- 
kida ol- müşdür, 

Əsərləri: Hekayələr. В. 1962: Kor döyüşü. B. 
1969: İndiki uşaqlar möcüzədir. В. 1972: Taxtalıköy- 
dən məktublar, Azərbaycan, 1977, Ne 6-8: Избран- 

me, M., 1974. 

ƏZİZ NƏSƏFİ (м3- =), Əziz 
ibn Məhəmməd ən-Nəsəfi, 
Əzizəddin ən-Nəsəfi (7, Mavəra- 
әппәһг, Nəsəf: indiki Özb., Qarşi ş. — təxm. 
1300, 2) - islam mütəfəkkiri, alim. İlk təh- 
silini Nəsəfdə almış, 1281-91 illərdə Şiraz, 
İsfahan, Səmərqənd, Buxara vəs. şəhərləri 
gəzərək, müxtəlif elm nümayəndələri, xü- 
susilə fəlsəfə və təsəvvüf alimləri ilə gö- 
rüşmüşdür. Sədəddin Həmmul adlı bir şey- 
xin müridi olmuşdur. İsmuililər onu öz- 
lərindən biri hesab etsələr də, o öz məzhəb 
və təriqət mənsubiyyətini bildirməmiş, mə- 
nəvi müstəqilliyin tərəfdarı olmuşdur. Məz- 
həblər arasında fərq qoymamış, əsasən, 
"yəhdəti-vücud” konsepsiyasından çıxış 
etmişdir. Böyük qismini 1273-81 illər ага- 
sında yazdığı əsərlərinin əksəriyyəti döv- 
rümüzə gəlib çatmışdır. Təsəvvüf, fəlsəfə 
və kəlama dair bu əsərlərin hamısı fars 
dilində sadə və anlaşıqlı üslubda qələmə 
alınmışdır ("Tənzil”, "Kəşf əl-həqaiq", 
“Məqsədi-əqsa”, “Kəşf əs-sirat”, "Kitab əl- 
insan əl-kamil” və s.). 

ƏZİZ PƏYƏSİ - Yelizavetpol (Gəncə) 
qub.-nın Zəngəzur qəzasında (9.9.1930 il- 
dən Qarikilsə, 2.3.1940 ildən Sisyan r-nu) 
azərb--ların yaşadığı kənd. 19 əsrdə Zəngə- 
zur bölgəsində yaşamış Qara Bayramlı tay- 
fasının qışlağı olmuşdur. 
ƏZİZ ŞƏRİF (Əziz Qurbanəli oğlu Şə- 
rifov: 28.3.1895, Naxçıvan – |.6.1988, 
Moskva, Naxçıvan ş.-də dəfn olunmuşdur) 

Azərb. ədəbiyyatşünası, tərcüməçi, filo- 
logiya e.d. (1956), prof: (1962), Azərb, SSR. 
əməkdar elm xadimi (1963), Moskva 
Kommersiya İn-tunda oxumuş” (1915- 
17), M.Qorki ad, Ədəbiyyat İn-tunu bi- 
tirmişdir (1943), 20-30-cu illərdə Tiflisdə 
mətbuat və nəşriyyat sahəsində çalışmışdır. 

Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsində 
məsləhətçi (1925-35), SSRİ EA-nın Şərq- 
şünaslıq və Dünya Ədəbiyyatı in-tlarında 
baş elmi işçi (1950-61, Moskva), Moskva 

Dövlət Un-tinin 
filologiya fakültə- 
sində SSRİ xalq- 
ları ədəbiyyatı ka- 
fedrasının prof:-u 
(1961-88) vəzifə- 
lərində çalışmış- 
dir, 19-20 əsrlər 
Azərb. ədəbiyya- 
tina, ədəbi əlaqə- 
lərə, teatr və tərcümə problemlərinə dair 
əsərlərin, ədəbi-tənqidi məqalələrin mü- 
əllifidir. Ədəbi fəaliyyətə “Molla: Nəs- 
rəddin” iurnalında 1906 ildən dərc olunan 
“Naxçıvandan məktublar" ilə başlamışdır. 
M.F.Axunüzadə, N.Vəzirov, C.Məmməd- 

quluzadə, Ə.Haqverdiyev, C.Cabbarlı, 
S.Rəhimov, M.İbrahimov, Mir Cəlal və 
b.-nın əsərlərini rus dilinə, N.V.Qoqol, 

A.N.Ostrovski, M.Qorki, А.Радсусу, K, 

топоу və b, rus yazıçılarının əsərlərn 

Azərb. dilinə tərcümə etmişdir. 
Əsərləri: Molla Nəsrəddin. В. 1946: Жизнк 

ir позтиҹеское творҹество Сабира: M., 1951: Рож- 
денис Молла Насредлина.Б. 1964: Вагиф = ев. 
oğur и крәсоты: М. 1968: Keçmiş günlərdən (Xa- 
tirələr). B., 1977: “Molla Nəsrəddin” necə yarandıf, 
B, 1986. 
ƏZİZABAD - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Xalxal şəhristanının Şahrud bölgəsi- 

nin eyniadlı kəndistanında, Şahrud qəs.-n- 
dən 28 km ş--də yerləşir. 
ƏZİZABAD - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Bos-: 
tanabad bölgəsinin Abbasi kəndistanında, 
Bostanabad qəs.-ndən 13 (ән ş.-də yerləşir. 
ƏZİZABAD – Azərb. Resp. Masalli r-nu- 
nun Qodman ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzin: 
dən 7 km e--q.-də, dağətəyi ərazidədir. Әһ. 
423 (2015): çayçılıq, tərəvəzçilik və 
maldarlıqla məşğuldur. Tam orta məktəb, 
kitabxana, tibb məntəqəsi var. 
ƏZİZBƏYLİ Ramiz Hacağa oğlu (d.20.7. 
1948, Bakı) – Azərb, aktyoru, reyissor, 

ssenarist. Azərb. Resp. xalq artisti (2008). 
Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tunu bitirmiş- 
dir (1977). 1961 il- 

dən kinoya çəkilir, 

1980-ci illərə qə- 
dər Azərb. Dövlət 
Televiziyasında 

termediya, məzəli 
səhnəciklər və mu- 
siqili parodiyaların 
müəllifi olmuşdur. 

“Pirverdinin xoruzu” (1987) qısamefrailı 
bədii filmi ilə rei.-luq fəaliyyətinə başla- 
mişdir (Kiyev Ümumittifaq kinofestiva- 

kinofestivalının xüsusi diplomunu almışdır 
(1992, Daşkənd: Ə. həm də epizodik rolda 
çıxış etmişdir). Quruluş verdiyi “Yalan” 
(2006) və “Qovğalı kəndinin gecələri” 
(2007) filmləri də uğur qazanmışdır. Ə.-nin 
rol aldığı filmlər: Əmirqulu (“Bağ möv- 

sümü”, 1985), Cavidin atası (“Cavid öm- 
rü”, 2007), Rasim (“Halal pullar”, 2008), 
Hacı Qara (“Sübhün səfiri”, 2012), Salman 
("Qisas almadan ölmə", 2013) vəs. Azərb, 
Dövlət Televiziyasında bir çox filmin 
səsləndirilməsində iştirak etmiş, "Mozalan" 
satirik kinoğumalında aktyor, sonralar теј, 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Teatr tamaşa- 
larında bir sıra maraqli obrazlar yarat- 
mışdır: Bilal ("Axırı sakitlikdir”, 2003, 
Azərb. Dövlət Gənclər Teatrı), Məşədi İbad 
(“О olmasın, bu olsun”, 2005, C.Cabbarlı 
ad, İrəvan Azərb. Dövlət Teatrı), Soltan 
bəy (“Arşın mal alan”, 2012, Azərb. Dövlət 
Opera və Balet Teatrı) və b. Azərb. Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Un-tində estrada 
və musiqili teatr re)issorluğu kafedrasının 
müdiridir (2011 ildən). 
ƏZİZBƏYOV Əzizağa Məşədi bəy oğlu 
(14:3.1903, Bakı — 24.6.1966, Bakı) — 
intendant xidməti gen.-mayoru. М.Ә: 
bəyovun oğlu. 1918 ildən inqilabi gənc- 
lər təşkilatlarında 
fəaliyyət göstər- 
mişdir. Moskvada 
Şərq zəhmətkeşləri 

kommunist un-tini 
bitirmişdir (1923). 
Ə. 1923-62 illərdə 
məsul sovet və tə- 
sərrüfat vəzifələ- 
rində (resp. xalq 
ticarət komissarı, 
Azərb. SSR Nazirlər Soveti sədrinin müa- 
vini, Bakı Soveti İcraiyyə Komitəsi səd- 
rinin müavini vəs.) işləmişdir. Ə. dəfələrlə 

AKP MK üzvü seçilmiş, SSRİ Ali 
Sovetinin (2-ci çağırış) və Azərb. SSR Ali 
Sovetinin (1-3-cü çağırış) deputatı olmuş- 
dur, Lenin ordeni, “Qızıl Bayraq”, iki 
“Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Qırmızı Ulduz” 
ordenləri və medallarla təltif edilmişdir. 
ƏZİZBƏYOV Məşədi bəy Əziz bəy oğlu 
(18.1.1876, Bakı – 20.9.1918, Tür., Ağca- 
qum çölü) — Rusiya Sosial-Demokrat Fəhlə 
Partiyasının (RSDFP) ilk üzvlərindən biri, 
Azərb.-ın sovetləşməsi uğrunda fəal müba- 
rizə aparmış ictimai-siyasi xadim. Bakı re- 
alni məktəbini bitirdikdən (1896) sonra 
mülki mühəndislər in-tuna daxil olmaq 
üçün Peterburqa getmiş, gizli marksist 

1899 ildə Peterburq: 
qəbul edilmiş, 1900 il- 

ğ məktəblərində oxuyan 
azərb, tələbələrin həmyerlilər cəmiyyətinin 
sədri seçilmişdir. 

1902 ildə Peterburq fəhlələrinin inqilabi 
çıxışlarında iştirakına görə həbs edilmiş, 
1905 ildə “Hümmət” sosial-demokrat təşki- 
latının rəhbər heyətinə daxil olmuşdur. Hə- 
min il Bakı fəhlələrinin ümumi tətilində 
fəallıq: göstərmiş, “Elektriçeskayı sila” 
səhmdar cəmiyyətinin şəhər kontorunda işə 
girmiş, şəhərdə erməni-müsəlman toqquş- 
malarının qarşısını almağı çalışmışdır. 
1906 ildə RSDFP Bakı təşkilatının tapşırığı 
ilə “Bayraği-nüsrət" (“Zəfər bayrağı”) adlı 
partiya döyüş drufinasını yaratmışdı. Ə, 
bolşevik "Dəvət-Qoç” və “PrizıV” qəzetləri 
nəşrinin təşkilində və yayılmasında fəal iş- 
tirak etmiş, 1906 ildə İran sosial-demokrat 
“İctimaiyyun-amiyyun" (“Mücahid”) par- 
tiyası MK-nın üzvü, Bakı ş. Dumasına seç- 

ki kampaniyasının rəhbərlərindən biri idi. 
1908 ildə Peterburq Texnologiya İn-tunu 
bitirərək, mühəndis-texnoloq və energetik 
diplomu almışdır. Bakıya qayıdan Ə. 
“Nicat” mədəni-maarif cəmiyyəti idarə he- 

yəti sədrinin müavini seçilmişdir. 1908-10 
illərdə RSDFP Bakı komitəsinin tapşırığı 
ilə İran inqilabına (1905-11) kömək etmək 
üçün bir neçə dəfə oraya getmiş, inqilabçı- 

larüçün gizli ədəbiyyat və silah aparmışdır. 
1909 ildə Bakıda yaradılan İran inqilabçıla- 
ппа Yardım Komitəsinə başçılıq etmişdir. 
Həmin ildə yenidən “Nicat” cəmiyyəti səd- 
rinin müavini seçilən Ə. 1910 ildə Bakı ş. 
Duması üzvlüyünə namizəd irəli sürülmüş, 
şəhər özünüidarəsi rəisi vəzifəsində ça- 

lişmaq üçün Rəştə dəvətilə əlaqədar İrana 
getmiş, Ənzəlidə və Rəştdə inqilabi iş apar- 
mışdır, 1911: ildə Bakı əhalisinin yoxsul 
təbəqələrinə yardım göstərmək üçün şəhər 

özünüidarəsi yanında tikinti bürosu açmış, 

həmin il Bakı ş. Dumasının üzvü seçilmiş, 
burada yoxsulların mənafeyinin müdafiəçisi 
kimi çıxış etmişdir. Ə. şəhər elektrik texniki 
vəzifəsində çalışmış, şəhər memarı olmuş, 
1914 ildə Bakı fəhlələrinin ümumi tətilinin 
hazırlanmasında fəallıq göstərmişdir. 

1915 ildə “Milliyyətindən asılı olmaya- 
raq, qaçqınlara yardım komitəsi” sədrinin 

müavini, 1917 ildə “Hümmət” bolşevik təş- 
kilatı müvəqqəti komitəsinin üzvü seçil- 
mişdir. Bakı müsəlman sosialist partiyaları 
bürosunun sədri olan Ə. Qafqaz müsəlman- 
larının Bakıda keçirilən qurultayında iştirak 
və çıxış etmişdir. 1917 ildə Bakı qub. ərzaq 
komitəsinin müvəkkili kimi qəzalara ezam 

lərlə əlaqə yaratmaq üçün Tiflisə getmişdir. 
Mərkəzi tətil komitəsinin üzvü kimi, 1917 
il sentyabrın sonunda Bakı fəhlələrinin 
ümumi tətilinə rəhbərlik etmişdir. Oktyabr 
çevrilişindən (1917) sonra isə sovet Rusi- 
yasının tərəfdarı olmuşdur. Oktyabrın so- 
nunda bolşevik Bakı Komitəsinin və 
“Hümmət” təşkilatının siyahısı ilə şəhər 
dumasına üzv seçilmişdir. Bolşevik parti- 
yasının Qafqaz Diyar Komitəsi tərəfindən 
Cənubi Qafqazdan Müəssislər məclisinə 
namizədliyi irəli sürülən bolşeviklər içəri- 
sində Ə.-un da adı var idi. 

1917 il oktyabrın 31-də “Qənsət” ko- 
operativ cəmiyyətinin sədr müavini, 1918 
il yanvarın 31-də Bakı qub. ərzaq təşki- 
latlarının nəzarətçi-təlimatçısı təyin olun- 

müşdur. Elə həmin vaxt Qırmızı qvardiya 
dəstələri yaradan təşkilat komissiyasının 

tərkibinə seçilmişdir. 1918 ilin martında 
Azərb, milli qüvvələrinə qarşı mübarizədə 
fəal rol oynamışdır. İnqilabi Müdafiə Ko- 
mitəsi tərəfindən Bakı ş. müsəlman hissəsi- 

nin mühafizə komissarı, az sonra isə qub. 
komissarı təyin edilmiş, Bakı kəndlərinə 

gedərək, əhalini sovet hakimiyyəti uğrunda 
mübarizəyə çağırmışdır. 1918 ilin aprelində 
Şamaxı qəzasında vəziyyəti yoxlamaq üçün 
yaradılan fövqəladə təhqiqat komissiyasına 
seçilmiş, Şamaxıda ermənilərin törətdikləri 
vəhşiliklərdən sarsılmış, burada baş verən- 
lər haqqında ürək ağrısı ilə məlumat ver- 
mişdir. 

S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Xalq 
Komissarları Sovetinin (BXKS) qub. ko- 
missarı Ə. 1918 il mayın 9-da BXKS daxili 

işlər komissarının müuvini təyin olunmuş, 
mayın 26-29-da Bakı qəzası kəndli de- 
putatları sovetinin 1-ci qurultayının işində 
fəal iştirak etmiş və icraiyyə komitəsinin 
sədri vəzifəsinə yüksəlmişdir. İyunun 9-du 
“Hümmət” təşkilatı komitəsinin fəxri sədri 

seçilmişdir. 

Bakı Sovetinin 25 iyul tarixli fövqəladə 
iclasında ingilis qoşunlarının Bakıya dəvət 
olunması əleyhinə çıxmışdır. BXKS-nin 
süqutundan sonra qırmızı əsgər dəstəsinin 
Bakıdan sovet Həştərxanına köçürülməsini 

təşkil etmiş, Bakının azad olunması uğrun- 

da vuruşan Qafqaz İslam Ordusuna qarşı 
döyüşlərdə iştirak etmişdir. 

Avqustun 17-də Bakı komissarları ilə 
birlikdə “Sentrokaspi diktaturası” tərəfin- 
dən həbs edilmiş, sentyabrın 14-dək həbs- 
xanada saxlanılmışdır. Sentyabrın 17-də 
BXKS-nin digərüüzvləri ilə birlikdə Zakus- 
pi hökuməti tərəfindən həbs edilib, Krasno- 
vodskda (indiki Türkmənbaşı) həbsxanaya 
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ƏZİZBƏYOV 

salınmış, sentyabrın 20-də Krasnovodsk- 

dan 207 /m aralı Ağcaqum çölündə güllə- 

lənmişdir. 

ƏZİZBƏYOV Şamil Əbdürrəhim oğlu 

(162.1906, Aşqabad — 14.5.1976, Bakı) – 
Azərb, geoloqu, geologiya-mineralogiya 

e.d. (1943), prof: (1944), Azərb. SSR EA 

akad. (1945), Azərb. 

SSR əməkdar elm 

xadimi (1960). 
Azərb, SSR ЕА 

elmləri və neft: 
bölməsinin sədri 
(1945-47), Azərb. 
SSR EA Rə- yasət 
Heyətinin üzvü və Yer elmləri bölməsinin 
akad.-katibi (1959- 76), eyni zamanda Geo: 
logiya İn-tunda petrologiya laboratoriya- 
sının rəhbəri (1947-76) olmuşdur. 1930 
ildə Azərb. Sənaye İn-tunu bitirmişdir. Ə. 
Qafqazın 
metallogeniyasına dair bir sıra aktual prob- 
lemləri həll etmişdir. O, həmçinin müxtəlif 

aqlarının for- 

ologiyasına, maqnetizminə və 

mənşəli faydalı qazıntı y 
na 1, onlarin: paylarıması: qanuna- 
uyğunluqlarının tədqiqatçısı olmuşdur. 
Nax.-da va Talış d-rında apardığı geol, 
tədqiqatların nəticəsində bu regionların 
geol,, tektonik, struktur-formasion xəritə- 
ərini tərtib etmişdir. İlk dəfə olaraq Kiçik 
Qafqazın orogen qranitoidlərinin pelinq 

en kompleks xarakterini, onların vulkanı 

r və metallogenik proseslərlə tamam- lan. 
masını müəyyənləşdirmişdir. Onun elmi 
tədqiqat işləri müxtəlif faydalı qazıntı 

ataqlarının axtarışı və kəşfi üçün əsas 
olmuşdur. Elmi kadrların hazırlanmasın- 
da xidməti var. Çoxcildlik “Azərbaycanın 

ı" monoqrafiyasının müəllifi 
indən biridir. “Qırmızı Əmək Ba 
Qırmızı Ulduz” ordenləri və me: 

nmuşdur. 

ərləri: Петрографиж, Кристаллооптика, 
b, 1953: Геплогиа: ton минерал 

манҝо АССР. М. 1961: Геологин it iya. 
nür Tamına. Б. 1978. 

ƏZİZBƏYOVA Püstəxanım Əzizağa qızı 

(29.12.1928, Bakı – 8.1.1998, Bakı) 
Azərb. tarixçisi, tarix e.d. (1961), prof. 
(1962), Azərb, EA-nın akad. (1980: 1972 

m. üzvü). Azərb. SSR əməkdar elm xa- 

dimi (1982). Ə. bəyovun qızıdır. 

Azərb. Dövlət Un-tni (indiki BDU) bitir- 
mişdir (1951), Bir müddət M.Əzizbəyo- 

vun ev-muzeyinin direktoru, Azərbaycan 
Tarixi muzeyinin sovet dövrü şöbəsinin 

müdiri (1955-61) işləmiş, 1961 ildən öm- 

rünün sonunudək 
həmin muzeyin di- 
rektoru olmuşdur. 
Amerika Muzey- 
ləri Assosiasiya- 
sının (1964), Sovet 

Qadınları Komitə- 
sinin (1968) üzvü e 
idi. 300-ə yaxın el- 
mi əsərin, o cüm- 
lədən bir neçə monoqrafiyanın müəllifidir. 
“Qırmızı Əmək Bayrağı", “Şərəf nişanı” 
ordenləri və medallarla təltif olunmuşdur. 

ZBƏYOVA Zibeydə Salam qızı (30. 
Şamaxı: — 28.5.1985, Bakı) — 

Azərb. bitki fizioloqu, biologiya e.d. (1965). 
Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir (1937). 
1967 ildən Azərb. SSR EA L.M. Komarov 
ad. Botanika İn-tunda laboratoriya müdiri 
işləmişdir. Tədqiqatları bitkilərin duzada- 
vamlılığının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 
Bir neçə elmi əsərin müəllifidir. Kadrların 
hazırlanmasında xidməti var. 

Əsəri: Повмикине солеустонминости хлоп- 
латинка, куҝурулм и диндерны. Б. 1964. 
ƏZİZKƏND, Aşağı Camışbasan - 
İrəvan xanlığında Vedibasar mahalının 
(9.9.1930 ildən Vedi, 15.5.1968 ildən 
Ararat r-nu) Ciğindərə bölgəsində, Vedi 
çayının kənarında azərb.-ların yaşadığı 
kənd. 1918-20iillərdə ermənilər tərəfindən 

idilmiş, yandırılmış, əhalisi vəhşicə- 
sinə qovulmuşdur. Bölgədə sovet haki- 
miyyəti qurulduqdan sonra qaçqın əhali- 
nin az bir hissəsi geri qayıdaraq yenidən 
burada məskunlaşmış, lakin 1949 ildə 
kəndin bütün əhalisi Azərb.-a deportasiya 
olunmuşdur. 
ƏZİZKƏND (gürcücə Azizkendi) - Gür- 
cüstanınnın Kvemo Kartli mahalının Mar- 
neuli bələdiyyəsində, tarixi Borçalı mahalı 
ərazisində azərb.-ların yaşadığı kənd. Mar- 
neuli ş.-ndən 12 kən e.-ş.-də, Alget çayının 
sol sahilində, dəniz səviyyəsindən 330 m 
yük- səklikdə yerləşir. Əh. 2170 (2002), 
Kənddə orta məktəb, yaxınlığında Eneolit: 
dövrünə aid arxeoloyi məskən var. 
ƏZİZKƏND - İranın Şərqi Azərbaycan 
ostanında kənd. Təbriz şəhristanının Səris- 
kənd bölgəsində, Səriskənd qəs.-ndön 8 km 

ə yerləşir. 
ƏZİZLİ — Azərb. Resp. Xaçmaz r-nunun 
Müşkür ə.d.-ndə kənd. R-n mərkəzindən 5 
km şm--da, Samur-Dəvəçi ovalığındadır. 
Əh. 184 (2015), heyvandarlıqla məşğuldur, 
İbtidai məktəb var, 
ƏZİZLİ - İranın Ərdəbil ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Gərmi bölgəsinin 
İcərud kəndistanında, Gərmi qəs.-ndən 18. 
km şm.-da yerləşir, 

ƏZİZOV Abdulsəid Əbdülhəmid oğlü 
(d.1:5.1956, Qəbələ r-nunun Vəndam Ҝ.) - 
Azərb. kimyaçısı, kimya с.4. (2004), ргог, 
(2010). Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir. 
(1973). Həmin un-tdə 1978-2006 illərdə la- 
boratoriya müdiri, müəllim, baş müəllim, 
dosent, prof: vəzifələrində işləmiş, 2006 il. 
dən kimya fakültəsinin dekanıdır. Tədqi- 
qatları polimerlərin xlorlaşma və oksid. 
ləşdirici xlorfosforlaşması ilə kimyəvi mo- 
difikasiyası, polimer nanokompozitlərin 
sintezi sahəsindədir. 150-dən çox elmi əsə- 
rin müəllifidir. Elmi kadrların hazırlan. 
masında xidməti var. 
ƏZİZOV Adil Mürsəli oğlu 14.14.7.1951, 
Şamaxı r-nunun (indiki Qobustan r-nunun) 
Təklə k.) – Azərb, kimyaçısı, kimya e.d, 
(1991), prof. (2008). Azərb. Dövlət Peda- 
qofi İn-tunu bitirmişdir (1972). Azərb. Me- 
marliq və İnşaat Un-tində patent şöbəsinin 
müdiri (1987-93 ), prof: əvəzi (1993-2008) 
işləmiş, 2008 ildən prof: vəzifəsində çalışır. 
Tədqiqatları a, c)-aminspirtlərin və onların 

dördəvəzli törəmələrinin halogen-üzvi bir- 
ləşmələrlə reaksiyalarının dördfazalı sis- 
temdə öyrənilməsinə həsr edilmişdir. İlk 
dəfə olaraq yeni tipli bipolyar ionların ge- 
nerasiyasını isbatlamışdır. 90-adək elmi 

əsərin müəllifidir. 
ƏZİZOV Ağasəf Əli oğlu (1907, Ağsu 
r-nunun Ləngəbiz k. — 21.9.1951, həmin 
Ҝ.-дә) - Sosialist ra 

Əməyi Qəhrəmanı 
(1948). 1939-51 
illərdə Ləngəbiz 
kənd sovetinin və 
Xaqani ad. k-zun 
sədri işləmişdir. 
1947 ildə taxılçılıq 

sahəsində yüksək 
əmək göstəricilə- 

rinə nail olmuşdur, 
ƏZİZOV Akif Həmid oğlu (2.11.1943, 
Ağdərə r-nunun Umudlu k. — 18.11:2016, 
Bakı) — Azərb. kimyaçısı, kimya e.d. (1991), 
prof, (1992). AMEA-nın akad. (2013: m, 

üzvü 2001), Azərb. 
Resp. əməkdar elm 
xadimi (2009). 

MDU-nu bitirmiş- 
dir (1966), Azərb, 

SSR ЕА Neft- 

Kimya Prosesləri 
İn-tunda baş elmi 

(1985-89), elmi iş- 
lər üzrə direktor müavini (1988-2014), 
eyni zamanda Azərb. Resp. Prezidenti ya- 
nında Ali Attestasiya Komissiyasının Kim- 

Əzizov 
—575 1 770———64o€0...  — 

ya üzrə Ekspert Şurasının sədri (2009-10) 
vəzifələrində işləmişdir. AMEA-nın Poli- 
mer Materialları İn-tunun direktoru ol- 
muşdur (2014-16). Tədqiqatları, əsasən, 
oliqomerləşmə. polimerləşmə, efirləşmə və 
s, proseslər üçün yeni metal-kompleks, me- 
tal-üzvi, ion-maye tipli katalizatorların işlə- 
nib-hazırlanmasına və onların əsasında bir 
sıra monomer, oliqomer və polimerlərin 
alınmasına, tətbiq sahələrinin müəyyənləş- 
dirilməsinə həsr edilmişdir. 590-dan çox 
elmi əsərin, o cümlədən monoqrafiya və ki- 
tabların müəllifidir. 

Əsəri: Некоторысасиекты металлорганинес-- 
oro ҝатализа иропессов олигомеризанынн и поли- 
меризини. 1.1. B,, 2009, 
ƏZİZOV Arif Möhübəli oğlu, Arif 
Əziz (d.3:1.1943, Bakı) — Azərb, rəssa- 
пи, Azərb: Resp. xalq rəssamı (2018), 

1960-65 illərdə Ə. Əzimzadə ad. Azərb, 
Dövlət Rəssam- 
liq Məktəbində, 

1966-71 illərdə 
Moskva Ali Bə- 
dii-Sənaye Mək- 
təbində təhsil al- 
mışdır. 1971 ildən 
Azərb. Dövlət Mə- 
dəniyyət və İncə- 
sənət Un-tində 
pedaqoli fəaliyyət 
göstərir. 

Yaradıcılığının erkən mərhələsində 
daha çox qrafika sahəsində işləmiş, həm- 
çinin uşaq kitabları üçün illüstrasiyalar 
çəkmişdir. Plakat јапппа dekorativlik 
daxil etməklə onu daha da zənginləşdir- 
mişdir. Ağ-qara üslubda işlənmiş port- 
retlərdən ibarət “Bakının əmək qəh- 
rəmanları” albomu var, Rəssamın Q.Qa- 
rayev, F.Əmirov, S.Rüstəm, Niyazi və 
b.-nın ofort texnikasında işlənmiş qrafik 
portretləri obrazların dolğunluğu, can- 
lılığı ilə diqqəti cəlb edir. “Pir”, “Qala 
kəndi”, "Qobustan”, “İçərişəhər” kimi 
zəngin koloritli tablolarında, bir çox 
natürmort, mənzərə və tematik əsərlə- 
rində milli ruh üstünlük təşkil edir. 

Rəssam 1983 və 1987 illərdə Seneqal- 
da olmuşdur. Onun “Seneqal maska- 

lari", “Oyanma”, “Dakarda məscid”, 
“Rəqs” və “Seneqal mənzərələri” adlı 
tabloları əvvəl Dakarda, sonra isə Mosk- 
vada, Bakıda nümayiş etdirilmişdir. 
Berlin ş.-ndəki “Gallery Sehuiz”də fərdi 
sərgisi keçirilmişdir. 
ƏZİZOV Bəxtiyar Məqatil oğlu (d.1:6. 
1948, İsmayıllı r-nunun Basqal k.) – kos- 
mik tədqiqatlar sahəsində Azərb. alimi, 
texnika e.d. (2005), prof. (2010). Azərb. 

Politexnik İn-tunu (indiki AzTU) bitirmiş- 2008 ildən Böyük Teatrın (Moskva) 
dir (1972). Bakı ş. "İcraiyyə Komitəsi nəz- opera truppasının ilk azərb, solistidir. 
dində inzibati işlər üzrə mühəndis (1974- Partiyaları: Ebn-Xakia (“İolanta", P.İ. 
77), Azərb, Milli Aerokosmik Agentliyin- Çaykovski), Eskamilyo (“Karmen”, 
də mühəndis, elmi işçi, şöbə müdiri iş. 3.Bize), Leandr “Üç portağalı məhəb- 
ləmiş (1977-2005), AzTU-da pedaqoli bət”, S.S,Prokofyev), Doktor Falk (“Ya- 
fəaliyyət göstərmişdir (2005-07). 2011 газа), |. Ştraus), Qryaznoy (“Çar gəlini", 
ildən Milli Aviasiya Akademiyasının N.A, Rimski-Korsakov), Knyaz İqor 
prof.-udur. Tədqiqatları kosmik üsulların (“Knyaz İqor", А.Р. Borodin). Bir sıra. 
tətbiqi ilə yeraltı və sualtı hədəflərin filmdə çəkilmişdir: “Turistlər” (2005, 24 
koordinatlarının təyinolunma üsullarının seriyalı), “Bir dəfə Qafqazda” (2007) 
işlənib-hazırlanması və ekosistemlərdə vəs. Bir sıra ölkədə qastrol səfərlərində 
enerii mübadiləsi məsələlərinin həllinə olmuşdur. Moskva konservatoriyasının 

ai idir. 130-dan çox elmi əsərin müəl- Böyük zalında “Otello” (C. Verdi) ope- 
lifidir. İnterkosmos proqramı üzrə bey- rasının konsert ifasında Yaqo partiyasını 
nəlx: iq konfrans və seminarlarda iştirak oxumuşdur. 
etmişdir. Elmi kadrların hazırlanmasında Bülbül ad. 3-cü Beynəlxalq müsa- 
xidməti var. biqənin (IV mükafat, Bakı, 2005), Q.Viş- 
ƏZİZOV Elbrus İslam oğlu (4.25.11.1947, nevskayanın opera artistləri 11 Bey- 
Bərdə r-nunun Lənbəran k.) = Azərb dilçi- nəlxalq müsabiqəsinin (II mükafat, 
si, türkoloq, filologiya e.d. (1991), prof. Moskva, 2008) laureatıdır. M.Rostro- 
(1994), əməkdar müəllim (2009). Azərb, poviç ad. Beynəlxalq festivalda iştirak 

Dövlət Un-tinin filologiya fakültəsini bi- etmişdir (Bakı, 2007, 2008, 2009), 
tirmişdir (1970). 1974-2011 illərdə həmin ƏZİZOV Emin Mikayıl oğlu (4:29.12, 

fakültədə müəllim, baş müəllim, dosent, 1984, İmişli) — Azərb. idmançısı. Sərbəst 
prof:, dekan vəzifələrində işləmiş, 2011 güləş üzrə Avropa çempionatının bürünc 
ildən türkologiya kafedrasının prof.-udur. (2008, Tampere) mükafatçısıdır. 
Tədqiqatları Azərb, dialektologiyası, dil ƏZİZOV Heydar Hüseyn oğlu (1887, Ma- 
tarixi, onomastika və ümumi türkologiya sallı r-nunun Mu- 
problemlərinə həsr edilmişdir. 2 monoqra- saküçə k. — 14.11 

fiyanın, 100-dən çox məqalənin müəlli- 1984, orada) – So- 
fidir. sialist Əməyi Qəh- 

Əsərləri: Söz xəzinəsi (Söz haqqında araşdır. rəmanı (1949). 

malar). B., 1995: Azərbaycan dilinin tarixi dialek. 1935-65 illərdə 

tölogiyası. Dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı, Çapayev ad. k-zda 

В. 2016. kolxozçu, manqa- 

ƏZİZOV Elçin Yaşar oğlu (d. 13.8, başçısı işləmişdir. 
1975, Bakı) — Azərb. opera müğənnisi 1948 ildə yüksək 
(bariton). Azərb. Resp. xalq artisti əmək göstəricilə- 
(2018), Azərb. Dövlət Mədəniyyət və rinə nail olmuşdur, 
İncəsənət Un-tini ƏZİZOV Xubəli Fətəli oğlu (d.15.12. 
bitirmişdir (1997). 1949, Lerik r-nunun Buruq k.) — Azərb, 
“Parni iz Baku” | fiziki, fizika-riyaziyyat e.d, (1994), prof 
şən və hazırca- | (1995), Azərb. Dövlət Un-tini bitirmişdir 
vablar klubunun (1971), Azərb. SSR EA-nın Dərin Neft- 
ən fəal üzvlərin- | Qaz Yataqları Problemləri İn-tunda və Ri- 

....”. 

dən biri olmuşdur | yaziyyat və Mexanika İn-tunda çalışmışdır 
(1992-2000). 2005 (1971-95). 1995 ildən Niinevartovsk Döv- 

ildə “Motsar- lət Hümanitar Un-tinin tətbiqi riyaziyyat və 
teum” (Zalsburq) fizika kafedrasının prof:-u, 2001 ildən 
konservatoriyası- müdiridir. Elmi tədqiqatları məsaməli mü- 
nın Yay akademiyasına (R.Millerin sin- 
finə) daxil olmuş, 2006-07 illərdə A.Mi- 
şasidən dərs almışdır. Bakı Musiqi Aka- 
demiyası nəzdindəki Opera studiyasında 
təcrübə keçmişdir (2005-07). 2007 ildən 
Q.Vişnevskayanın Opera ifaçılığı mər- 
kəzində stafor və solist (müəllim B.May- 
suradze) olmuş, Eskamilyo partiyası ilə 
(“Karmen”, 1.Bize) debütü olmuşdur. 

hitlərdə maye və qazın qeyri-xətti mexani- 
kası və mürəkkəb sistemlərin riyazi mo- 
delləşdirilməsi sahəsinə aiddir. 
ƏZİZOV İbrahim Vahab oğlu (4.5.8.1947, 
Zaqatala r-nunun Qarqay К.) – Azərb. bitki 

fizioloqu, biologiya e.d. (1994), AMEA- 
nin m. üzvü (2001). Zaqatala Kənd Təsər- 
rüfatı Texnikumunu (1965), Azərb. Döv- 

lət Un-tini (1971) bitirmişdir. Azərb. SSR 
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9220, 

FA-aın Bötaniki 
İn-tunda kiçik el- 
mi işci (1975-85), 
aparıcı elmi işçi 
(1985-94), baş el- | 
mi işçi (1994-2000) 
olmiş. 2010 ildən 
hiboratoriya mü- 
diridir. 1985 ildən 
ADU-da (indiki 
Bakı Dövlət Un-ti) ixtisas dərslərini tədris 
edir. Tədqiqatları müxtəlif buğda sortlarının 
ontogenezində fotokimyəvi reaksiyaların sü- 
rətinə, bitkilərdə stress amillərinə qarşı da- 
vamlılıq mexanizmlərinə, radioprotektor- 
ların şüalanmış orqanizmlərə təsirinə, bio- 

remediasiya üsullarının işlənməsi və tət- 
biqinə həsr olunmuşdur. 235 elmi əsərin, 
о cümlədən 1 monoqrafiyanın müəllifi- 
dir. Kadr. hazırlanmasında xidməti var, 
Azərb, Resp.-nin "Şöhrət" ordeni ilə təltif 

iilmişdir (2005), 

ƏZİZOV Məhəmməd Saat oğlu (1911, 
Şamaxi r-nunun Dərəkənd k. - 3.8.1973, 

həmin k.-də) 

Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1948). 
1935 ildən k-z 1ә- 
ərrüfatında çalış- 

mişdir. 1938-64 
illərdə Telman ad. 
k-zda mühasib və 

vəzifələrində 
1947 

ildə taxılçılıq sahə. 
sində yüksək əmək göstəricilərinə nail 

işləmişdir. 

olmuşdur 
ƏZİZOV Tarıverdi Xudaverdi oğlu (10. 
10.1935, Lənkəran r-nunun Şixəkəran k, 

10:4.2010, Bakı) – Azərb. fiziki, fizika-ri- 
yat e.d, (1989), prof, (2003). Azərb, 

Dövlət Pedaqoyi İn-tunu bitirmişdir (1959). 

Azərb, SSR ЕА Fizika İn-tunun elmi işçisi 
(1962-95), Lənkəran Özəl Un-tinin rektoru 
(1995-97), Lənkəran Dövlət Un:tinin tədris 

prorektoru (1995-2005) olmuş- 
Sumqayıt Dövlət Un-tində prof: vəzi- 
lə çalışmışdır (2005-10). Elmi işləri 

yarımkeçirici maddələrin alınma texnologi- 
yasına, onların elektrik, fotoelektrik, termo- 

dinamik vəs. xassələrinin tədqiqinə həsr edil- 
mişlir. 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir, 
ƏZİZOV Vəsadət Əli oğlu (d.22.12.1955, 
Masallı r-nunun Qızılavar Ҝ.) — Azərb, tibb 
alimi, kardioloq, Tibb e.d. (1993), prof: 
(2003), Azərb. Resp. Əməkdar həkimi 

üz 
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(2010). Azərb. Dövlət Tibb İn-tunu indiki 
ATU) bitirmişdir (1978). 1979-82 illərdə 
Naxçivan Resp: Xəstəxanasında: həkim, 

1993-94 illərdə Azərb. Tibb Un-tinin daxili 

xəstəliklər kafedrasında assistent, 1994-98 

illərdə C.Abdullayev ad. Elmi Tədqiqat 

Kardiologiya İn-tunun direktoru vəzifəsin- 

də çalışmış, 1999 ildən Azərb. Tibb Un- 

tinin II. daxili xəstəliklər kafedrasının 

müdiridir. Tədqiqatları, əsasən, kardiologi- 

yanın aktual problemlərinin öyrənilməsinə 

həsr edilmişdir. 500-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən 28 dərslik, dərs vəsaiti, monoqra- 
fiya, 3 müəlliflik şəhadətnaməsi və 1 ixtira- 

nın müəllifidir. Kadrların hazırlanmasında 

xidməti var. Azərb. Resp. Milli Məclisinin 

(2-ci çağırış) deputatı olmuşdur. 

Əsərləri: Arterial hipertoniyanın diaqnostikası 

və müalicəsi, B., 1997: Səyrici aritmiya (R.A.Yusi- 

fovla birlikdə). B., 2001: Sarılıq sindromu (S.Ali- 

metov, Q.Kərimli, X.Qurbanova ilə birlikdə), В., 

2001, Xroniki ürək çatışmazlığı. В., 2002: Arterial 

hipertenziya (V.A.Mirzəzadə, M.M.Əsgərovla bir- 

likdə). B., 2006. 

ƏZİZOVA Fəridə Əhəd qızı (d.16.8.1954, 

Bakı) — Azərb. ədəbiyyatşünası. Filologiya 
üzrə e.d. (2013). Azərb. Dövlət Un-tini bi- 
tirmişdir (1976). 1981 ildən AMEA Nizami 
ad. Ədəbiyyat İn-tunda işləyir (2014 ildən 
baş elmi işçi). Tədqiqatları, əsasən, ərəb 
klassik poeziyasında yer alan Azərb. ədib 
və şairlərinin öyrənilməsi problemlərinə 
həsr edilmişdir. 100-ә yaxın elmi əsərin, o 
cümlədən 3 monoqrafiyanın müəllifidir. 

Əsərləri: Древнепоркскис олемситы it nes- 
ини в джахилинсков apaöcxoli поззин. В., 2007, 
Арабизированныс апторы в әволкәдии apağexoli 
клиссиҹесжов поззин. В.2009: Литературное noc 
редниҹество sax система в Арабском Халифатс. 

В. 2009, 

ƏZİZOVA Gülənbər Arif qızı (d.19.11 
1964, Bakı) - Azərb, iqtisadçısı, iqtisa- 
diyyat üzrə e.d. (2009). Azərb. Xalq Tə- 

sərrüfatı İn-tunu bitirmişdir (1986), 

1992-2001 illərdə AMEA-nın İqtisadiyyat 
İn-tunda elmi işçi, 2001-09 illərdə “Əmək 

bazarı və məşğulluğun sosial-iqtisadi prob- 
lemləri” şöbəsinin mildiri olmuşdur. 2009 
ildən Azərb, Dövlət İqtisadiyyat Un-tində 
çalışır, Tədqiqatları, əsasən, əmək bazarı, 
məşğulluq və işsizliyin nəzəri-praktik prob- 
lemlərinə aiddir. 3 monoqrafiyanın və 40- 
dan çox elmi əsərin müəllifidir, 

Əsərləri: Dövlətin İnvestisiya-İnnovasiya Si- 

yasəti, B., 2012: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi. B., 

2015: Azərbaycanın əmək bazan: problemlər və pers- 
pektiylər , В. 2016. 

ƏZİZOVA Xavər Yaqub qızı (10.8 
1915, Cəlilabad r-nunun Prişib qəs. (indiki 

Göytəpə ҹ.) – 13.9, 1976, həmin qəs.- 

Əməyi Qəhrəmanı 
(1950). 1940-75 il- 
lərdə: "Bakı: fəh- 
ləsi” k-zunda man- 
qabaşçısı, quşçü- 

luq fermasında 
müdir, s-zda fəhlə 
işləmişdir. 1949 
ildə yüksək əmək 
göstəricilərinə nail olmuşdur. 
ƏZMƏ - Azərb. mətbəxinə aid xörək nö- 
vü. Qara ciyər pərdələrindən təmizlənir və: 
qoyun quyruğu ilə duzlu suda bişirilir. Son- 
га ətçəkən maşından keçirilir, istiot əlavə 
edilərək hazır oluncaya qədər tavada qov- 
rulur. Pomidor, yulaf, fistiq, badımcandan: 
hazırlanan əzmə növləri də var. 
ƏZMƏ MAŞINI - materialları: təzyiq 
altında əzməklə və sürtməklə xırdalayan 

və qarışdıran maşın. Ə.m. çuqun camdan: 

və onun dibində öz oxu ətrafinda fırlanan 
ağır kütləli çuqun vərdənələrdən ibarət- 

dir. Mədən-filiz, metallurgiya, inşaat ma- 
terialları sənayesi və s. sahələrdə tətbiq 
edilir. 
ƏZNAB - İranın Zəncan ostanında kənd. 
Mərkəzi şəhristanının Əbhər bölgəsinin Ət- 
raf kəndistanında, Əbhər qəs.-ndən 12 kr 

сда yerləşir, 
ƏZRAİL (21) y-) – monoteist dinlərdə 
ölüm mələyinin adı, islamda dörd mü- 
qərrəb (Allaha yaxın) mələkdən biri. Əhdi- 
ətiqdə ölümgətirən mələkdən bəhs olunur. 
(2-ci Şamucl kitabı 24:15-17, 1-ci Salna- 
mələr 21:15). Yəhudi mənbələrində “ölüm 
elçisi” olan Malax qa-mavetin adı çəkilir. 

Quranda və səhih hədislərdə Ə. adına rast 
gəlinmir. “Səcdə” surəsində insanın canını: 

almağa məmur edilmiş mələkdən = "mə- 
ləkül-mövt”dən bəhs olunur (32:11). Кәт 

görə, Allah Adəmi yaradarkən tor- 
türmək üçün Cəörayıl, Mikayıl və 

İsrafili bir-birinin ardınca Yerə göndərmiş, 
lakin heç biri Yerin müqavimətini dəf edə 

bilməmişdir. Yalnız Ə. bu əmri yerinə ye- 
tirmiş və bundan sonra baş ölüm mələyi 
təyin olunmuşdur. Ə.-in sərəncamında bir 

neçə ölüm mələyi var. Bəzi ayələrdə (6:61, 
7:37) onlar “elçilərimiz” adlandırılır. 

ƏZRAQİLƏR, əl-Əzariqə (ər. 43 ) 331) 
– Nafi ibn əl-Əzrəqin (685 ildə Əhvazda 
ölmüşdür) davamçıları: xaricilərin ən ba: 
rışmaz və radikal qolu, Ə. icması İraqda 
Təsrin 80-ci illərində Əməvilər xilafətinə 
və şiələrə qarşı xaricilərin bir qrupunun: 
Nafi ibn əl-Əzrəqin başçılığı ilə qaldırdığı 
böyük üsyan zamanı yaranmışdı. О, əmir 
əl-möminin elan edilmiş və 20 minlik qo- 

şunu ilə Əhvazı, Farsı, Kirmanı tutmuşdu. 

689-696 illərdə Ə. əməvi qoşunlarına bir 
neçə dəfə qalib gələrək Xuzistanı ələ ke- 
çirmişdilər. Ә. qulları azad edir, istismar 
olunanların müdafiəsində durur və bununla 
da kənd əhulisinin, xüsusilə farsların dəs- 
təyini qazanırdı. Lakin onların fikirlərini 
bölüşməyən müsəlmanlara qarşı dözüm- 
süzlükləri və qəddarlıqları Ə.-in sosial ba- 
zasını zəiflədirdi. Digər tərəfdən icmanın 
daxilində ərəblərlə farslar arasında düş- 
mənçilik baş qaldırmışdı. Əl-Əzrəqin ölü- 
mündən sonra Qətəri ibn əl-Fücaənin baş- 
çılıq etdiyi Ə.-in qoşunları bir neçə dəstəyə 
parçalandı ki, bu da onların hərbi gücünü 
azaltdı, Bir müddətdən sonra Əməvilərin 
İraqdakı canişini Həccac Ə.-ləri məğlub 
etdi, 609 ildə Qətəri ibn əl-Fücaənin öl- 
dürülməsi ilə 15 il davam etmiş Ə. hə- 
rəkatına son qoyuldu. Lakin Ə.--in çıxışları 
8-9 əsrlərdə hələ davam edirdi. 8 əsrdən 
başlayaraq İranda Ə.-in mərkəzi Sistan ol- 
muşdu, Aşağı İraqda və Xuzistanda əzraqi 
Əli ibn Məhəmmədin başçılığı altında qa- 
rədərili qulların üsyanı 14 il sürmüşdü. 

Ə, bütün digər xaricilər kimi "ən layiq- 
li"nin (əfzəl) imamlığını qəbul edirdilər, 
“Каһпәг"ә qarşı silahlı mübarizə aparan və 
bu: mübarizəyə digər insanları da dəvət 
edən namizədi onlar “ən layiqli” sayırdılar. 

Buna görə onlar Əli ibn Əbu Talibi, Osman 
ibn Əffanı, onların bütün tərəfdarlarını, 
həmçinin xaricilərin üsyanlarına qoşul- 

mayan bütün müsəlmanları kafir elan et- 

mişdilər, "İnancın məqsədəuyğun gizlədil- 
məsi" (təqiyyə) prinsipini qeyd-şərtsiz rədd 
edir, öz rəqiblərinin ərazilərini “kafir tor- 
paqları” adlandırır, həmin torpaqlarda ул- 
şayan insanların qətlə yetirilməsini vacib 
bilirdilər. Əl-Əzrəq “dini qətl” prinsipinə 
sözsüz əməl olunmasını tələb edir və onun 
yalnız düşmənlərinə qarşı deyil, xarici üs- 
yanları zamanı "evdə oturan” xaricilərə 
qarşı da tətbiqini vacib sayırdı. Bununla ya- 
naşı, Ә. yəhudi və xristianların öz peyğəm- 
bərləri Musa və İsanın təlimlərinə sadiq 
qaldıqları düşüncəsi ilə “dinindən dönən- 
lər"in qətli prinsipini onlara şamil etmirdi- 
lor, 

Ə--in ifrat qəddarlığı və dözümsüzlüyü 
sonda müsəlmanların əksəriyyəti tərəfindən 
dini təlimlərinin rədd olunması və hərbi 
məğlubiyyətləri ilə nəticələndi. 
ƏZVAY (Aloe), aloye – zanbaqkimilər sı- 
rasının asfodelkimilər fəsiləsindən bitki 
cinsi (çox vaxt zanbaqkimilər fəsiləsinə aid 

edilir). Ağacşəkilli, kol, yaxud otşəkilli 
sükkülent: kserofitlər, bəzən lianalardır. 
Yarpaqları ətli, çox şirəli, dişli, kökyam, 
yaxyd təpədəki sıx rozetlərdə yerləşmişdir. 
Çiçəkləri boruşəkilli, yaxud dar zəngyarı, 
qırmızı, narıncı, yaxud sari ölüb salxım, 
yaxud süpürgə çiçək qrupunda toplanmış- 
dir. Meyvələri çoxlu toxumları olan qutu- 
cuqlardan ibarətdir. Cənubi və Tropik Af- 
rikanın quraq vil.-lərində, Maskaren a-rın- 
da, Madaqaskarda, Ərəbistan y-a-nın c.-un- 

Əsləzvay (A. veri). 

da 360-dan artıq növü yayılmışdır. Ağac- 
şəkilli Ə. (A. arborescens) özünün müali- 
cəvi xassələri (dezinfeksiyaedici, yarasa- 
ğaldan, ümumi qüvvətləndirici təsirli) ilə 
məşhur olan otaq bitkisidir: təbii şəraitdə 

toxumlarla çoxaldılır. Bir çox növləri 
İməs., əsl Ə. (A. vera) və qorxmaz Ə, (A. 

ferox)) əczaçılıqda və ətriyyat sənayesin- 
də istifadə edilən dərman xammalı almaq 
üçün becərilir. 
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F - müasir Azərb. əlifbasının "fe" ad- 
lanan səkkizinci hərfi, Azərb. ədəbi di- 
lində bu hərflə ifadə olunan kar, novlu, 
doduq-diş, saf ağız samitinin. işarəsi. 
Ərəb qrafikalı Azərb. əlifbasında “ә 
şəklində yazılaraq Kirill qrafikalı 
Azərb. əlifbasında isə “F” (böyük, çap 
şəkli: yazı şəkli – 4) və “Г” (kiçik, çı 
şəkli: yazı şəkli - ф) kimi yazılaraq 

İlanmışdır. Latın qrafikalı müasir 
b. əlifbasında yazılış şəkli belədir. 

böyük - F (çap), 7 (əlyazma): kiçik - f 

(çap), / (əlyazma). Azərb. dilində sözün 
əvvəlində (firça, firlanmaq). ortasında 

(qıfil, küftə) və sonunda (saf) işlənilir. 
FA - musiqi səslərindən biri: əsas diato- 
nik səsdüzümünün (do maior) 4-cü pilləsi 

(bax Pi/lə, Solmizasiya), ип əlifbasının 

F hərfi ilə işarə edilir, 
РАВЕКЈЕ Peter Karl (30.5.1846, 5.- 
Pet 4.9.1920, Lozanna, Kann- 
da dəfn olunmuşdur) - alman mənşəli 

ərgəri, 1842 ildə S.-Peterburqda zər- 
gərlik emalatxanasının əsasını qoymuş 
Qustav Faberienin oğludur. “Faberie yu- 

adı ilə məşhur olan zərgərlik işi 
lə tanınmışdır. Е, əvvəlcə Avropaya sə- 
һәг etmiş, Drezdendə təhsil almış, 

onra frankfurtlu sənətkar Y.Fridman- 
rərlik sənətini öyrənmişdir. 1870 

İldən atasının yaratdığı emalatxananı fir- 

rburq — 24 

yürtasi 

maya çevirərək ona rəhbərlik etmişdir. 
1 ə Moskvada Ümumrusiya bədii- 
ənaye sərgisində F. firmasının məhsul- 
ari 111: Aleksandr və ailəsinin diqqətini 

tmiş və ona “Əlahəzrət imperato- 
və imperator Ermitafının zərgəri 

bəsi verilmişdir. Firmanın ilk zərgər- 

urtası 1885 ildə 11 Aleksandrın 
şi ilə onun arvadı Mariya Fyodo- 

çün pasxa sürprizi olaraq hazır- 
lanmışdır. “Yumurta” mürəkkəb kom- 

pozisiyası, zərif işləmələri ilə seçilir. 

Sonralar 11 Nikolayın, müxtəlif ölkələrin 
varlı adamlarının belə sifarişləri yerinə 
yetirilmişdir. F.-nin digər işləri arasında 
kompozisiyasında qiymətli materiallar- 
dan istifadə olunmuş natürmort (1905) 
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Fabeçie P. “İnciçiçəyi - yumurta” zərgərlik işi 
1898. Faberye muzeyi. S.-Peterburq. 

diqqəti cəlb edir. 1900 ildə Fəxri legion 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. Sovet haki 

miyyəti qurulduqdan sonra F.-nin Pe: 
roqrad, Moskva və Odessadakı mağa- 
zaları milliləşdirilmiş, qızıl, qiymətli daş- 
qaş ehtiyatı, hazır məmulatlar müsadirə 
edilmişdir. 1918 ildə Riqaya qaçmış, 
sonra Almaniyada məskunlaşmışdır. 
“FABİ CƏMİYYƏTİ” ("Fabian Socic- 
ty”) - 1883-84 illərdə Londonlla yaradıl- 
miş sosialist təşkilatı. Əsas döyüşdən ya- 
yınmaqla daha böyük qüvvələr üzərində 
qələbə qazanmaq taktikasını irəli sürmüş 
Roma sərkərdəsi Fabi Maksim Kunktato- 
run (Ləng) adı ilə adlandırılmışdır. Fabiçi- 

lər inqilab yolu ilə deyil, tədrici islahatlar 
yolu ilə sosialist cəmiyyətinin qurulmasının 

mümkün olduğunu düşünürdülər, Öz ide- 
yalarını yaymaq məqsədilə onlar açıq çı- 
xışlar və mühazirələr təşkil edir, həmçinin 
bildirişlər paylayırdılar. Təşkilatın əsas və 

ilk üzvləri B. Şou, Sidney və Bearris Vebb, 
H.Uellb və b, 1906 ildə Leyborist partiya- 
sının yaradılmasında iştirak etdilər, Fabi- 
çilərin çoxu Leyborist partiyasından parla. 

mentə seçildi. 
FABİ MAKSİM Kunktator, Kvint 
(Quintus Fabius Maximus Cunctator) (е.ә, 

275-203) – Qədim Roma sərkərdəsi və 
dövlət xadimi. 5 dəfə konsul (e.ə. 233, 228, 
215, 214, 209), 2 dəfə diktator (с.ә. 221, 

217), həmçinin senzor, senat prinsepsi və s, 

seçilmişdir. İkinci Pun müharibəsi (bax 
Pun müharibələri (e.ə. 264-146) dövründə 
Trazimeno gölü yaxınlığında (e.ə. 217) ro- 
malıların məğlubiyyətindən sonra şəraitə 
müvafiq ən məqsədəuyğun strateii planı ha- 
zırlamışdi: həlledici vuruşmadan yayın- 
maqla, Hannibalın ordusunu ərzaq və azu- 
qədən məhrum etmək və tədricən zəiflət- 
тәк. Strateği planın qeyri-populyarlığı 
F.M--ə Künktator (Ləng) ləqəbini qazandır- 
miş və onun komandanlıqdan uzaqlaşdırıl- 
masına səbəb olmuşdu: Lakin bu takti- 
kadan imtina nəticəsində Kann yaxınlı- 
ğındakı vuruşmada (е.ә. 216) romalıların: 
məğlubiyyətindən sonra Kunktator ləqəbi: 
fəxri titula çevrilmişdi. Romadan ayrılmış 

Tarentin alınmasına görə triumfa (е.ә, 209) 
layiq görülmüşdü. 
FABİ PİKTOR, Kvint (Quintus Fabius 
Pictor) (təqr. с.ә. 254 – təqr. е.ә. 201)- Qə- 

dim Roma tarixçisi, salnaməçiliyin (bax 
Amnalçılar) banisi. Roma tarixinin mifik 

dövrlərdən (с.ә. 8 əsrdə troyalı Eneyir İtali- 
yaya gəlişindən) с.ә. 201 ilə qədərki döv- 
rünün xülaləsi olan “АппаПаг” əsərinin 
müəllifidir. Əsərin ayrı-ayrı hissələri sax- 

lanılmışdır. 

Əsəri:Peter H.(Hisg:). Historicorum roma- 
norum fragmenta. V. 1, Lipsise, 1883. 
FABİAN (lat. Fabianus) (təqr. 200 — 20.1, 
250, Roma) - Roma papası 1236-2501. 
Həyatı haqqında qısa məlumatlar saxları- 
mışdır. Romada doğulduğu ehtimal edilir. 
10.1.236 ildə, xristianların təqib olunduğu 
imperator Maksiminin dövründə Roma 

kafedrasına seçilmişdi (F.-ın sələfi Anter 
1235-236) edam edilmişdi). F.-ın seçilməsi 

FABRİSİUS 

ilə Roma katolik kilsəsi tarixində papa: 
antipapaların (bax həmçinin pi ә 
malı) ədavəti nəticəsində baş vermiş ilk 

tamamilə aradan qalxmışdı, 
F.-in adı ənənəvi olaraq Roma kilsə ic- 

masının inzibati strukturunun yenidən təş- 
kili — Romanın diakonların rəhbərlik etdiyi 
7kilsə dairəsinə bölünməsi ilə əlaqələndiri- 
lir. F. Romadakı xristian qəbiristanlıqların- 
da bərpa işlərinə başçılıq etmişdir: Filipp 
Ərəbin hakimiyyəti dövründə papa Pontian 
Romalinin (230-2351 və İppolit Romalının 
cəsədlərinin qalıqlarının Sardiniyadan Ro- 
maya köçürülməsinə nail olmuşdur. || Kli- 
mentlə yanaşı, F. azabkeşlərir həyatına dair 
rəvayətlərdən ibarət ilk topluların tərtibinin 
təşəbbüsçüsü hesab edilir. 
FABİÇİLİK – B.Britaniyada fəlsəfi-iqti- 
sadi cərəyan, F. tərəfdarları sosializmi i 

sadi inkişafın qaçılmaz nəticəsi sayır, in- 
qilabı rədd edir, proletariatın sinfi mübari- 
zəsinə qarşı çıxır, Müstəqil fəhlə partiyası- 
nın (1893) və Leyboristlər. partiyasının 
(1900) yaradılmasını dəstəkləyirdilər. S.C. 

və B.Vebb, E.Kennan, C.D.H.Koul, K.Blek, 
R.Blatçford, T.Baloq, yazıçılardan B.Şou 
və H.Uells, alimlərdən C.M.Keyns, B.Ras- 
sel, U.Beveric, R.H.Touni, E.Nesbit və b, 

F.-in görkəmli nümayəndələri olmuşlar. 
İqtisadi nəzəriyyə sahəsində F.-in əsasi. 

ni U.S.Cevons və С.5.МИНп əsərləri təşkil 

edirdi. F. nümayəndələri "bələdiyyə sosin- 
әти?" nəzəriyyəsini irəli sürür və müəssi- 
sələrin, əmlakın bələdiyyələrə keçməsini 
xalq idarəçiliyi hesab edirdilər ki, bu da so- 
sialist cəmiyyətinin qurulması üçün zəruri 
idi. F. tərəfdarlarının qənaətinə görə, kapi- 
talizmin sosializm cəmiyyətinə çevrilməsi 
tədricən, institusional islahatlar nəticəsində 
baş verməlidir. 20 əsrin əvvəllərində F. nü- 
mayəndələri Milli gildiya liqasını yaratmış 
və “gildiya sosializmi” konsepsiyasını for- 
mulə etmişlər. F. ideyalarını yaymaq məq- 
sədilə Fabi cəmiyyəti açıq mühazirələr 
təşkil edir, kitablar ("Fabian Tracts”) nəşr 
etdirir. 
FABRİ Zoltan (15.10.1917, Budapeşt - 
23.8.1994, Budapeşt) – macar kinoreiis- 
soru, ssenarist. Macarıstan Xalq Resp.- 
nın xalq artisti (1965). Koşut mükafa- 
ti laureatı (1953, 1955, 1970). Budapeşt 
teatrlarında aktyor, reyissor, “Hunniya” ki- 
nostudiyasının bədii rəhbəri (1950) iş- 
ləmişdir. Kinoda debütü “Fırtına” (1952) 
filmi ilə olmuşdur. F. aktual mövzulara, 
sosial və siyasi problemlərə müraciət et- 
mişdir. Filmləri: “Karusel” (1956), “Cə- 
nab Hamnibal müəllim” (1956), “Anna 
Edeş” (1958), “20 saat” (1964), “Pal kü- 
çəsinin uşaqları” (1969), “Yarımçıq qal- 

müş cümlə" (1974), 
“Beşinci. əlamət” 
(1978), “Macar- 
lar” (1979), “Fa- 
bian Ballantın al- 
lahla görüşməsi" 
(1980), “Rekvi- 
yem” (1982), “Mə- 
nim ad günümə 

gəlin” (1984) və s, 
Bəzi filmlərinin ssenarilərinin həmmüəl- 
lifi və rəssamı olmuş, pedaqoyi fəaliyyət 
göstərmişdir. 1965-81 illərdə Macarıstan 
kinematoqrafçılar ittifaqına rəhbərlik et- 
miş- dir. Bir çox filmi beynəlxalq kino 
festivallarında mükafata layiq görül- 
müşdür, 
FABRİK (lat. fabrica - emalatxana) – ma- 

inin tətbiqinə əsaslanan sənaye 
"maşınlı istehsal forması 

yasi-iqtisadi mənada “F.” anlayışı “z-d" an- 
layışının eynidir. Adətən yüngül və hasilat 
sənayesi sahələrinin müəssisələri F. adlanır. 
İlkF. 1771 ildə İngiltərədə sənaye çevrilişi 
nəticəsində meydana gəlmişdir. Azərb.-da 
ilk F. 1829 ildə Şəkidə yaradılmışdır. 
FABRİK QANUNVERİCİLİYİ - səna- 
ye kapitalizmi dövründə f-k və z-dlarda 
fəhlələrin əmək şəraitini tənzimləyən qa- 
nunvericilik. B.Britaniya parlamentinin 
toxuculuq sənayesində azyaşlıların və ye- 
niyetmələrin əmək şəraiti mzimləyən 
1802 və 1819 illərdəki aktları (9 yaşdan 

kiçik uşaqların əməyinin, 16 yaşa qədər 

uşaq və yeniyetmələrin ge- 
cə işlərinə cəlb olunma- 
sının qadağan edilməsi) 
ilk f-k qanunları olmuş- 
dür. 1847 ildə toxuculuq 
sənayesində məşğul olan 
yeniyetmə və qadınlar 
üçün 10 saatlıq iş günü- 
nün 1848 ildən tətbiqi 
haqqında qanun qəbul 
edildi. 19 əsr və 20 əsrin 
1-ci yarısı ərzində F.q. 
tədricən başqa sənaye 
sahələrini də əhatə etdi. 
19 əsrin ortalarında F.q. 
Qərbi Avropanın digər 
ölkələrində də qəbul edil- 
mişdi (məs., Fransada 
1841 ildə Uşaq və yeni- 
yetmələrin əməyi haq- 
qında qanun, Almaniya- 
da 1869 ildə Sənaye ni- 
zamnaməsi). 

Müasir dövrdə muzd- 
hi işçilərin əmək şəralti- 
nin qanunvericiliklə tən- 

zimlənməsi sahəsi genişlənmiş və bu sis- 
tem əmək qanunvericiliyi adını almışdır. 

(bax Əmək hüququ). 
FABRİKAT (at. fabricatus - hazırlanmış) 
o istehsalı tamamlanmış (yarımfabrikatdan 
fərqli olaraq) məhsul: əlavə emal olun- 
madan (işlənilmədən) istehsal, yaxud şəxsi 
istehlak üçün nəzərdə tutulur. 
FABRİSİUS (Fabricius) David (9.3. 
1564, Esens, Frislandiya (indiki Alma- 
niya və Hollandiyanın şm. hissəsi) - 
7.5.1617, Ostel, Aurix şəhəri yaxınlığın- 
da) - alman astronomu. 1596 ildə Balina 
(lat. Cetus) bürcünün Mi- ra binar uldu- 
zu-nu (dəyişən, qırmızı nəhəng Mira A 
və ağ cırtdan Mira B) kəşf etmişdir. 
T.Brahe və Y.Kepler ilə məktublaşan F, 
planetlərin və kömetlərin müşahidəsi ilə 

də məşğul olmuşdur. Ayda onun şərəfinə 

Fabrisius krateri var. 
FABRİSİUS (Fabritius) Karel (əslində 
Karel Piters) (27.2.1622, Şimali Hol- 
landiya, Midden Bemster — 12.10.1654, 

Delft) - holland boyakarı. Кетбгандил 
ən istedadlı şagirdlərindən biri olan F. 

Delft məktəbinin banisidir. Divar rəsm- 
ləri (saxlanılmamışdır), həmçinin portret 

ustası kimi populyarlıq qazanmışdır. 
Rembranütın 1640-cı illərdəki boyakar- 

liq üslubuna yaxın olmuş, daha sonralar 

əsərlərində soyuq rəng qammalarına, 

işıqlı fonda tünd rəngli fiqurların təsviri- 
nəüstünlük vermişdir. F.-un dövrümüzə- 
dək mühafizə olunmuş əsərləri arasında 

Fabrisius K. “Gözətçi”. 1654, Şverin Dövlət Rəssumliq Muzeyi 
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FABRİSİUS 

dəbilqəli kişi portreti (Qroningen müze- 

2): “Lazarın dirilməsi” (1643, Milli mu- 
Zey, Varşava), 2 “Avtoportret” (1645, 

Boymans-van Böningen muzeyi, Rotter- 
dam: 1654, Milli qalereya, London), 
“Musiqi alətləri satıcısı”, “Delit peyzafı” 

ərikisi, 1652, Milli qalereya, London): 
, уста Dövlət Rəssam- 

zbülbilü (1654, Mau- 
ritsheys, Haaqa) vəs. var. 
FABRİSİUS (Fabricius) Yuhannes (8.1. 
1587, Resterhave, Frislandiya - 1615) - 
alman astronomu, О. Fabrisisun oğlu, 
Leyden Un-tini (1611) bitirdikdən sonra 
o, atası ilə birlikdə yeni teleskopla 
Günəşi müşahidə etməyə başlamışdır. 
Günəşi teleskopla birbaşa müşahidə 
etməyin çətinliklərinə baxmayaraq, onlar 
ilk dəfə Günəş ləkələrini müşahidə etmiş 
və alınan nəticələri 1611 ildə “Günəş 
ləkələri haqqında” əsərində çap etdir- 
mişdilər, 
FABULA (lat. fabula - rəvayət, təmsil, 

nağıl, hekayə) - bədii əsərdə hadisələrin 
məntiqi səbəb-zaman ardıcıllığı ilə şərhi, 
F.ilə süfer arasında ciddi fərqlər olmadı- 
ümdan əsərin təhlili zamanı süfet termini 

bəzən, ən qısa süiet aha çox işlənir. F 
mənasını da ifadə edir. 

FACİƏ (ər. isəli - müsibət,bədbəxt- 
lik) – faciəvi (bax Faciəyilik) kolliziyalar 

üzərində qurulan dram јапп kome: 
nın əksidir. F.-yə Şərq ədəbiyyatında 
hövl, qorxu, vahimə mənasını bildirən 
hailə”də deyilir. F.-lər mövzuca müxtə- 

lif, xarakter və quruluşca rəngarəng olur, 

F.-nin konflikti, adətən, zidd əqidəli, əks 

mənafeli güclü xarakterlərin müəyyən ic- 

mai ideallar, məqsədlər uğrundakı toq- 
quşmasına, ölüm-dirim mübarizəsinə 
əsaslanır, F.-lərin çoxu mənzum şəkildə 

yazılır. F. dramaturgiyanın ən qədim 

növlərindəndir. İlk dəfə Qədim Yuna- 
ydana gəlmişdir: Dionisin 

şərəfinə keçirilən xalq tamaşası (tragı 
diya) ilə əlaqədardır. Sonralar o özünün 
ilkin mənasını itirərək, teatr tamaşası növ- 
lərindən birinə çevrilmişdir. Qədim yu- 
nanlarda F.-nin inkişafı е.ә. V əsrə 

təsadüf edir. F. komediyadan əvvəl bədii 

ədəbiyyata daxil olmuş və 5 əsrdə Afina 
dramının ən mühüm növü kimi öz möv- 

qeyini saxlamışdır. Esxil (“Zəncirlənmiş 
Prometey”), Sofokl (“Tiran Edip”) və 
Evripid ("Herakl") onun klassik nü- 

munələrini yaratmışlar. Orta əsrlərdə 
tənəzzülə uğrayan F. son Renessans, 
klassisizm və romantizm dövrlərində ye- 
nidən çiçəklənməyə başlamışdır (Lope de 
Veqa, Kalderon, P.Kornel, 1.Rasin, 

538 

C.Bayron, FiŞiller və b.). İngilis dra- 
maturqu U.Şekşpir F.-nin ən kamil nü- 

munələrini yaratmışdır (“Hamlet”, "Ro- 

meo və Cülyetta”, 1594-95, “Maq: bet”, 
1603-06, “Otello”, 1604 və s.). A.S.Puş- 
kinin “Boris Qodunov” (1825), “Motsart 
və Salyeri” (1830) faciələri bu yanrın inki- 
şafinda yeni mərhələdir. Azərb. ədəbiy- 
yatında F.-nin ilk nümunələrini N.Və- 
zirov ("Müsibəti-Fəxrəddin”, 1896), 
Ə.Haqverdiyev (“Dağılan tifaq”, 1896, 
“Bəxtsiz cavan”, 1900), N.Nərimanov 
(“Nadir şah”. 1898) yaratmışlar. H.Ca- 
vid 20 əsr Azərb. ədəbiyyatına ciddi 

bəşəri-fəlsəfi problemlərə toxunan F--lər 
gətirmişdir (“Şeyx Зәпа 914: “İblis”, 
1918: “Səyavuş”, 1933 və 5.) C.Cab- 
barlının “Oqtay Eloğlu” (1922), “Od gə- 
lini” (tamaşası 1928), S.S.Axundovun: 
“Eşq və intiqam” (1922) F.-ləri Azərb. 
dramaturgiyasının nailiyyətləridir. 

FACİƏVİLİK - fəlsəfi və estetik kateqo- 
riyaz insanın sərbəst fəaliyyəti zamanı ona 
iztirab gətirən, həyat üçün mühüm sərvəti 

əhəmiyyət kəsb edən şeyin məhvi prose- 
sində baş verən həlledilməz ictimai-tarixi 

münaqişəni səciyyələndirir. Məyusluqdan 
və dəhşətdən fərqli olaraq, F. təsadüfi kənar 
qüvvələr tərəfindən yaradılmır, məhvə 
məhkum hadisənin daxili təbiətindən törə- 
yir. F. insan fəaliyyətinin sərbəstliyini, müs- 
təqilliyini nəzərdə tutur. F.-dəki ziddiyyət 
budur ki, məhz insanın sərbəst fəaliyyəti onu 
məhvə aparan qarşısıalınmaz zərurəti həyata 

keçirir: insan həmin fəlakətin qarşısını al- 
mağa və ya ondan qurtulmağa çalışdığı 
yerdə həmin zərurət onu yaxalayır (buna 
faciəvi istehza deyilir). F.-in mühüm ün- 

sürü olan məyusluq və dəhşət təsadüfi xa- 

rici qüvvənin müdaxiləsinin nəticəsi kimi 
deyil, insanın öz fəaliyyətinin nəticəsi kimi 
faciəvidir. Mərhəmət və kədər oyadan me- 

lodramatiklikdən fərqli olaraq, insanın öz 
ümidsiz taleyinin sadəcə passiv obyektinə 
çevrildiyi yerdə F. ola bilməz. F.-in ülyi- 
liklə yaxınlığı insanın iztirabında təzahür 
edən ləyaqət və əzəmət ideyasından ayrıl- 
mazlığındadır. Qəhrəmanın ülvi-coşqun iz- 
tirabının forması kimi F. nikbinlik və 
bədbinlik antinomiyası hüdudundan Kənara 

çıxır: 1-ci F.-də aşkara çıxan toqquşmanıri 
həllolunmazlığı ilə, itirilməsi arzu olun- 
mayanın əvəzsiz itirilməsi ilə, 2-ci — taleyin 
hökmünə qarşı çıxan, məğlub olduqda belə 

onunla barışmayan şəxsiyyətin qəhrəman- 
casına fəallığı ilə istisna edilir. 

F.-in həmişə onun bədii formalaşma 

strukturunu (məs, dramın faciə növü) şərt- 

ləndirən ictimai-tarixi məzmunu olmuşdur. 
F. antik dövrdə şəxsi başlanğıcın zəif inki- 

anlayışları vasitəsilə təsvir edilirdi ki, | 
da Yeni Avropa anlamındakı F.in um 
əksi idi: burada F.-in mənbəyi 

hərəkətləridir (U.Şekspir). 
Antik və orta əsrlər fəlsəfəsində xüsusi 

F. nəzəriyyəsi yoxdur: burada F. təlimi var- 
lıq təliminin ayrılmaz hissəsidir. Qədim 
yunan fəlsəfəsində anlaşılmasının nü- 
munəsi kimi Aristotelin şərhini göstərmək 
olar, Nus (“ади”) haqqında Aristotel təli- 
minə görə, F. bu əbədi, müstəqil "ağlın” 
kənar varlığın hökmranlığı altına düşdüyü 
və əbədidən zamandan asılı olana, müstə- 
qildən zərurətə tabe olana, məmnundan: 
əzabkeşə çevrildiyi vaxt yaranır. Bundan 
sonra bütün sevinc və kədərləri, xoşbəxt. 

cinayətləri, cəzaları, “nus”un əbədi mü- 
qəddəs saflığının ləkələnməsi və bu safliğın 
yenidən qaytarılması ilə birlikdə insanın 
“fəaliyyəti və həyatı” başlayır. Ağlın “təsa- 
düf” və “zərurətə” tabe olması şüursuz və- 
ziyyətdə edilmiş “cinayətdir”. Lakin gec və 
ya tez əvvəlki məmnunluq halının xatırlan- 
ması, yaxud tanınması baş verir, cinayətin 
üstü açılır və dəyərləndirilir. Onda insan 
varlığının müqəddəs saflıqla cinayətin zid- 
diyyətindən doğan sarsıntısı ilə şərtlənmiş 
faciəvi pafosun zamanı yetişir. Cinayətin 
dərki ləkələnmiş saflığın bərpasının başlan- 
ğıcıdır, bərpaolunma “qorxu” və “тпәг-. 
həmət”lə gerçəkləşən cəza şəklində çıxış 

edir. Nəticədə ehtirasların “təmizlənməsi” 
(katarsis) və "ağlın" pozulmuş tarazlığının: 
bərpası baş verir. 

İnsanın azad şəxsi başlanğıcına etibar 
etməyən Qədim Şərq fəlsəfəsində (o cüm- 
lədən həyatın patetik mahiyyətini anlayan, 
lakin onu pessimistcəsinə dəyərləndirən 
buddizmdə) Е. anlayışı işlənməmişdir. Orta 
əsrlər dünyagörüşü özünün ilahi alın yazı- 
sına və taleyin dolanbaclarını aşan axirət: 
qurtuluşuna qeyd-şərtsiz inamı ilə mahiy- 
yətcə F. problemini aradan qaldırırdı: dün- 

yanın günaha batması, bəşəriyyətin şəx- 
siyyət mütləqindən ayrı düşməsi faciəsi İsa: 

şın özilkin təmizliyinə qayıdışı ilə bərtərəf 
olur. 

17-18 əsrlər klassisizm və Maarifçilik 
estetikasında М.Виа/о, D.Didro, Q.E.Les- 
sinq, F.-in mənbəyini insanın hissi və mə- 

onu qəbul etdiyi halda azadlığı olmayacaq) 
və ona məğlub olmalıdır. Lakin zərurətin 
qalib olmaması üçün qəhrəman taleyin ön- 
cədən hazırladığı günahı könüllü olaraq 
yumalıdır. Azadlığın qələbəsi də məhz qa- 
çılmaz günah naminə bu cür könüllü cəza 
çəkməkdən ibarətdir. 

Hegel F.-i iradə və həyatakeçmə sahəsi 
kimi mənəvi substansiyanın öz-özünə iki- 
ləşməsində görürdü. Onu təşkil edən mənə- 
vi qüvvələr və fəaliyyətdə olan xarakterlər 
öz məzmunu və fərdi təzahürünə görə fərq- 
lənir və bu fərqlərin ortaya qoyulması zə- 
ruri olaraq münaqişəyə gətirib çıxarır, 
Müxtəlif mənəvi qüvvələrin hər biri hərə- 
kətdə gerçəkləşən müəyyən pafosla müəy- 
yən məqsədi həyata keçirməyə çalışır və öz 
məzmununun bu cür birtərəfli müəyyənliyi 
ilə qaçılmaz olaraq əks tərəfi pozur, onunla 
toqquşur. Toqquşan qüvvələrin məhvi po- 
zulmuş tarazlığı yeni və daha yüksək səviy- 
yədə bərpa edir və bununla ruhun inkişaf 
prosesinə yardım göstərərək, universal sub- 
stansiyanı irəli aparır. 

Hegel və romantiklər (A.Şlegel, Şel- 
linq) F.-in antik və Yeni Avropa anlamının 
tipoloyi təhlilini vermişlər. Antik F.-də 
insan öz taleyinin passiv obyekti kimi çıxış 
etdiyi halda, romantiklərdə insanın başına 
gəlmiş bütün bəlaların və fəlakətlərin gü- 
nahkarı insan özüdür, S.Kyerkeçor bununla 
bağlı faciəvi günah hissinin keçmişdə və: 
yeni dövrdə müxtəlif məna daşıdığını qeyd 
edirdi: antik faciədə kədər daha dərin, ağrı 
daha az, müasir faciədə isə əksinədir, çünki 
ağrı şəxsi günahın dərki, onunla əlaqədar 
refleksiya ilə bağlıdır. 

Alman klassik fəlsəfəsi və ilk növbədə 
Hegel fəlsəfəsi F.-i iradənin şüurluluğun- 
dan və faciəvi konfliktin dərk oluna bilmə- 
sindən (burada ideyanın qələbəsi onun 

du) çıxış edərək anladırdısa, А.Борел/аие- 

mn seiri fal 7 

hundan doğulması”, 1872). 20 əsrdə F.--in əl: 
ır şərhi ekzistensializmdə davam: 
etdirilirdi. K.Yaspersə görə, həqiqi F. =,.. 
universal iflas insan mövcudluğunun başlı- 
ca əciyyəsidir" fikrini anlamaqdan ibarət- 
dir, L.Şestov, А.Катуи, 1.-P.Sartr. F.-i 
mövcudluğun əsassızlığı, absurdluğu ilə 
əlaqələndirirdilər. Marksizm F.-i istismarçı 
cəmiyyət antaqonizminin obyektiv ilkin 
şərtləri hesab edirdi. T.Adorno F.-i buriua 
cəmiyyətinin və onun mədəniyyətinin “ne- 
qativ dialektika” mövqeyindən tənqid et- 
mək yolu ilə araşdırırdı. 
FADDEYEV Lüdviq Dmitriyeviç (d.23. 
3.1934, Leninqrad. indiki S.-Peterburq - 
26.2.2017, orada) - rus riyaziyyatçısı və 
nəzəriyyəçi-fiziki, REA akad. (1976), 
REA Riyaziyyat 
bölməsinin akad. 
katibi (199: 
2003), REA Ri- 
yaziyyat elmləri 
bölməsinin akad.- 
katibi (2003 il- 
dən). SSRİ Döv- 
lət mükafatı lau- 
reatı (1971), RF 
Dövlət mükafatı 
İaureatı (2004). Leninqrad Dövlət Un- 

tini (LDU) bitirdikdən sonra (1956) 
SSRİ EA V.A.Steklov ad. Riyaziyyat İn- 
tünün Leninqrad filialında işləmiş, 1976- 
2000 illərdə oranın direktoru olmuşdur. 
1988 – 92 illərdə L.Eyler ad. Beynəlxalq 
Riyaziyyat İn-tunun təşkilatçı-direktoru, 
1993 ildən oranın direktoru. 1969 ildən 
LDU-nun prof:-u, F.-in əsərləri riyaziy- 
yat və nəzəri fizikaya aiddir. F.. əldə etdi- 
yi nailiyyətlərlə riyazi və nəzəri fizikanın 
bir çox müasir istiqamətlərinin (üç cisim 
səpilməsinin kvant nəzəriyyəsi, kalibr- 
lənmiş sahələrin kvant nəzəriyyəsi, so- 
litonların çoxölçülü nəzəriyyəsi, səpilmə 
nəzəriyyəsinin (klassik və kvant) tərs mə- 
sələsi, kvant qruplar nəzəriyyəsi və s.) 
yaranması və inkişafı üçün dəyərli töhfə- 
lər: vermişdir. F.-in inkişaf etdirdiyi 
metodlar riyaziyyatın müxtəlif oblastla- 
rında, kvant mexanikasında, elementar 

esə 992 ildən n), Beynəlxalq iyi yaziy- 

tina yatçılar Birliyinin prezidenti (1987-90) 
b sız olmuşdur. Lenin ordeni (1987), REA 
F.-in mahiyyətini M.V.Lomonosovad. Böyük Qızıl medal, 

aparma- (2013) və REA L.Eyler ad. Qızıl medal- 
ədalətin la (2002) təltif edilmişdir. 

DDEYEV YARIMADASI – Şimal 
| okeaninda Novosibir adaları arxipe- 

laqının Аији adaları qrupunda, Kotelni a.- 
ndadır. 20 əsrin xəritələrində ada kimi 
göstərilmişdir. Sah. 5.3 min Хан", hünd. 65 
mrədəkdir. Qumlu-lilli geniş dayazlıqlarla 
əhatə olunmuşdur, qum, alevrolit və gillər- 
dən ibarətdir. Termokarst göllər və kiçik 
çaylar var, Bitki örtüyü mamır və şibyədən 
ibarətdir. 1805 ildə Y.Sannikov kəşf etmiş 
və burada ilk qışlamanın əsasını qoymuş 
sənayeçi Faddeyevin adı ilə adlandırılmış- 
dir. Şimal tülküsü ovlanır. 
FADEYEÇEV Nikolay Borisoviç (d. 27. 
1:1933, Moskva) - rus balet artisti, pe- 
daqoq. SSRİ xalq artisti (1976). Moskva 
Xoreoqrafiya Məktəbini bitirmişdir 
(1952). 1952-77 
illərdə Böyük reat- 
rın truppasında 
çalışmış, öz döv- 
rünün bütün apa- 
rici balerinaları 
ilə (Q.S.Ulanova, 
M.M.Plisetskaya, R 
R.S.Struçkova, | ” 
Y.S.Maksimova, | € 
L.İ.Semenyaka, 
U.V.Kondratyeva və Ы.) çıxış etmiş- 
dir. O.M.Vinoqradov (İlyas – “Asel”, 
V.A.Vlasov), A.Alonso (Xoze – “Kar- 
men-süita”, 1.Bize – P.K.Şedrin), N.D. 
Kasatkina: və V.Y.Vasilyov (Solist – 
İS.Baxın musiqisinə “Prelyüd”də), M.M. 
Plisetskaya, 1.7.Rığenko və V.V.Smirnov- 
Qolovanovun (Karenin - “Anna Kare- 
nina”, Şedrin) tamaşaya qoyduğu balet- 
lərdə partiyaların ilk ifaçısıdır. Digər 
partiyaları: Ziqfrid, şahzadə Dezipe 
(“Sonalar gölü”, “Yatmış gözəl”, P.İ. 
Çaykovski), Frondozo ("Laurensiya”. 
А.А.Кгсуп), Gənc (“Şopeniana”, F.Şo- 

penin musiqisi əsasında), Romeo, Оа- 
nila (“Romeo və Cülyetta”, “Daş çı- 
çək”, $.S.Prokofyev), Albert (“lizel”, 
A.Adan), Јап de Briyen (“Raymonda”, 
A.K.Qlazunov), Bazil (“Don Kixot”, 
L.Minkus), Vatslav ("Baxçasaray fon- 
tani”, B.V.Asafyev) və 5. Paris Rəqs 
Akademiyasının V.Niiinski ad. mükafa- 
tina (1958) layiq görülmüşdü. 1977 ildən 
Böyük teatrda (1993-97 illərdə həmçinin 
“Akademiya Renessans balet”də) peda- 
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FADEYEV 

qoq-repetitor işləyir. Bir çox xarici ölkə- 
də qastrol səfərlərində olmuşdur. 
FADEYİ 

1956, Moskva) 

(1946). 1908 ildən 

Uzaq Şərqdə 
şamış, Vladivos 
tokda ticarət mək- 

təbində təhsil al- 

mışdır (1912-18). 
Rusiyada vətən- 

daş müharibəsin- 
də (1918-20) iş- 
tirak etmişdir. 

1921-24 illərdə 
Moskvada mədən akademiyasında oxu- 

muş, 1924-26 illərdə Krasnodar və Ros- 
tov-Donda partiya işində çalışmışdır. 
SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin 

katibi (1939-44: 1954-56), Baş katibi və 

ədri (1946-54), Ümumdünya Sülh Şura- 
prezidenti (1950 ildən) olmuş sının vil. 

dən dərc olunmağa 
na qarşı” hekayəsi, son- 

Əsərləri 1923 

haşlamışdır (“A. 
Amqun polkunun yaranması”) 

024 ildə “Daşqın” povesti nəşr edilmiş. 
Tar-mar" (1927) romanı ilə şöhrət qa- 

Axırıncı udege” (h.1-4, 1929. 
40, bitməmişdir), "Gənc qvardiya” (1945, 

cd, 1951), 
omanlaı 

sirə günlərində” (1944) kitabının müəl. 

ki adi 

Qara metallurgiya” (bit- 
nin, “Leninqrad mü- 

fidir. Əsərləri səhnələşdirilmiş, ekranlaş- 
irilmiş və bir çox xarici dilə tərcümə 

har etmişdir, F. dəfələrlə 
uş, 1947 ildə N.Gəncəvinin 

ində yaxından iştirak et. 

r. S.Vurğunla şəxsi və yaradıcılıq 

İostluğu saxlamışdır. Əsərləri Azərb.dilinə 

ərçümə olunmuşdur. 

FADZAYEV Arsen Süleymanoviç (d.5: 
).196 $m.Ösetiyanın Çikola k.) – Ru- 

əşqçisi (sərbəst güləş), 
nan ustası (1983), RF- 

çısı və 
ökdar 

ökdar məş- 
1155, 1980-ci 
1990-cı illərin əv 

lərində 68 kq- 
dərəcə- 

ünya 
n güclü güləşçisi 
1983-92 
iki dəfə 

illərdə 
Olimpi- 

ya Oyunlarının 
(1988, Seul: 1992, 
Barselona), 6 dəfə dünya (1983, 1985, 
1986, 1987, 1990, 1991), 4 dəfə Avropa 
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Aleksandr Aleksandroviç 
(24.12.1901, Tver qub., Kimrı k. - 13.5, 

5 rus yazıçısı, ictimai ха- 
dim, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı 

(1984, 1985, 1987, 1988) və SSRİ (1983, 
1986, 1989, 1990) çempionu, 4 dəfə 
Dünya kubokunun (1983, 1985, 1986, 
1989) qalibi olmuşdur. Şm. Osetiya 
Dövlət Un-tini (1997) bitirmişdir. 1993- 
illərdə sərbəst güləş üzrə Rusiya yığma 
komandasının baş məşqçisi olmuşdur. 
“Alanlar” güləş klubunun (1997) yaradı- 
cısıdır. RF Dövlət dumasının (4-5-ci ça- 
фапу) deputat seçilmişdir. 
FAENTSA (Faenza) – İtaliyada, Emiliya- 
Romanya vil.-nin Ravenna əyalətində şə- 
hər. Əh. 58 min (2010). Kanala Adriatik 
dənizi ilə birləşir 

İlk dəfə e.ə. 2 əsrdə Faventia kimi qeyd 
olunsa da, arxeoloyi qazıntılar şəhərin daha 
əvvəl mövcud olduğunu təsdiq edir. 542 il- 
də. yaxınlığında ostqotların hökmdarı To- 
tila / Yustinianın qoşunlarını darmadağın 
etmişdir. 1178 ildə Lombardiya ittifaqına 
daxil olmuşdur. 1313-1501 illərdə şəhəri 
Manfredilər nəsli idarə etmişdir. 15 əsrdə 
F.-nın mərkəzi hissəsi Renessans prinsip- 
ləri əsasında yenidən tikilmiş, şəhər divar- 
arla əhatələnmişdir. 1501 ildən 1870 ilə- 
dək Papa vil.-nin tərkibində olmuş, 1870 
ildə İtaliyaya qatılmışdır. 

Bütövlükdə F.-nın planlaşdırılması 
Roma imperiyası dövrünəaiddir. Şəhərin 
Viktor Emmanuil mərkəzi meydanında 
baş kilsə (1474, memar Culiano da Ma- 
yano: tikintisi tamamlanmamışdır) y 

ləşir. Yaxınlığında vaxtilə Manfredilərin 
iqamətgahı olmuş ratuşa var. Saat qüllə- 
si müasir görünüşünü 17 əsrdə almışdır. 
Klassisizm dövrünə aid bir neçə əhəmiy- 
yətli abidə saxlanılmışdır: Miltsetti sara- 

yı, Mazini teatrı (1780-87). F.-da əsası 

1908 ildə qoyulmuş Beynəlxalq keramika 
muzeyi var. 

Keramika məmulatları (“fayans” sö- 
zü şəhərin adından götürülmüşdür) isteh- 
salının qədim mərkəzidir. Çoxsaylı kera- 
mika emalatxanalarında qab-qacaq, bar- 
daqlar, pannolar, heykəllər və s. istehsal 
edilir. 
FAETÖN (şun. Фаҝ̆возу) – qədim yunan 
mifologiyasında Günəş allahı Heliosun 
oğlu. Əfsanəyə görə, atasının günəş ira- 
basını idarə edən F. odpüskürən afları 
cilovlaya bilməmiş və onlar Y: 
laşarkən az qala yeri yandır: 
Zevs fəlakətin qarşısını almaq 
ildırımla vurmuş və o, od içində Eridan 
çayına düşmüşdür. F.-un bacıları he- 
Бадаг qardaşları üçün ağlayaraq qovaq 
ağacına, onların göz yaşları isə kəhrə- 
baya çevrilmişdir. F. haqqında mif Evri- 
pid, Ovidi, Kalderon, Sen-Sans va b.-nın 
yaradıcılığında əksini tapmışdır. 

Qırmızıdimdik faeton (Phacton aelhercus), 

FAETONLAR (Phaeton) = factonkimilər 
fəsiləsini (Phaetontidae) əmələ gətirən də- 
niz quşları cinsi. Uz. 70-90 sm, kütləsi 
230-500 q, açılmış halda qanadlarının uz. 
90-100 sm-dir. Ayaqları qısa və zəif, pər- 
dəlidir. Başı iri, dimdiyi konusşəkilli, qa- 

nadları üzün və: itiucludur. Lələk örtüyü 
çəhrayı, yaxud sarı çalarlı, qara naxışlı ağ- 
dir. Rəng detallarına, dimdiyinin və quy- 
ruğunun rənginə görə fərqlənən 3 növü var, 
Gözəl uçur, yaxşı üzür, qətiyyətsiz gəzir, 

Tropik enliklərin sahilboyu akvatoriyala- 
rında yaşayır. Balıqlar, başıayaqlı molyusk- 
lar, iri xərçəngkimilərlə qidalanır. Dəniz 
üzərində uçaraq sürətlə şığımaqla suya 1 ли 
və daha dərinə baş vurub ov edir. Klepto- 
parazitizm (başqa balıqyeyən quşların ye- 
mini əlindən alır) qeyd olunmuşdur. Qaya. 
çatlarında хә oyuqlarında cüt-cüt, yaxud 
3-6 cütdən ibarət qruplarla yaşayır, hər iki 
valideyn 1 yumurta üzərində 41-45 gün 
kürt yatır. Ətcəbala sıx boz pərqu ilə örtülü 
olur, 80-100 gündən sonra uça bilir. F.-ın 
qohumluq əlaqələri mübahisəlidir: əvvəllər 
fəsilə qutankimilər dəstəsinə aid edilirdisə, 
indi xüsusi müstəqil Phaetontiformes dəstə- 

sinə daxil edilir. 

FAXVERK (alm. Fachvverk, Еасһ = panel, 
seksiya“VVerk - tikinti) — əsasən, azmərtə- 
bəli binalarda tətbiq edilən hüdudlayıcı 
(əsasən, divar) konstruksiya növü: bruslar- 
dan (ağac, metal və dəmir-beton) ibarət 

üfüqi və şaquli elementlər, çəpinə qoyul- 
muş dayaqlar sistemindən yaradılan kar- 
kasdır. Karkasın araları daş, kəmic, ва 

manlı gil (çiy kərpic) və digər materiallarla 
doldurulur, F.-li tikililər orta əsr Qərbi 

Avropa memarlığında geniş yayılmışdır. 
Ağac dayaqlar, rigellər və dirəklər divarı 
bölmələrə ayırıb, ona dekorativ cəhətdən: 
ifadəli görkəm verirdi. İsti iqlimli r-nlarda, 
eləcə də sənaye tikililərinin köməkçi bina- 
larında ağac karkaslı, araları kərpiclə döl- 
dürülmüş Е.Аәг tətbiq edilir. Е. müasir 
sənaye tikililərində bina karkasının bir his- 
səsidir: divarlardan düşən yükü qəbul edib, 

FAİZXANOV 

karkasın əsas yüksaxlayan konstruksiyala- 
rına ötürür. 

FAİQ BƏY HACI (1831, İstanbul - 
25.1.1891, İstanbul) — türk bəstəkarı 
Dəllalzadə İsmayıl əfəndinin tələbəsi ol- 
muşdur, Neyçalan və xanəndə kimi ta- 

nınmışdır. “Faiq” təxəllüsü ilə şeirlər də 
yazmış, “Faiq ül əsər” adlı toplu nəşr et- 

dirmişdir. Mahnılarında Hacı Arif bəyin, 
bəstə və poetik (səmai) formalarda yaz- 
dığı əsərlərdə isə Eyyub Mehmed və Dəl- 

lalzadənin təsiri hiss olunur, Dügah, 
Zabul, Tahirbusəlik, Hicaz, Rast, Segah, 
Evcərə təsniflərini bəstələmişdir. 
FAİZ Əhməd Faiz (13.2.1911, Sialkot - 
20.11.1984, Lahor) — Pakistan şairi, tən- 

qidçi, ictimai xadim. “Xalqlar arasında 
sülhü möhkəmlətməyə görə” Beynəlxalq 
Lenin mükafatı 
laureatı (1962), 
Beynəlxalq "Lo- 
tos” mükafatı 
laureatı (1975), 
Urdu və Pəncab 
dillərində yazmış- 

dir, Pakistanda 
sülh tərəfdarları 
hərəkatının lider- 
lərindən biri idi, 
Ümumdünya Sülh Şurasının üzvü (1950 
ildən), Pakistan Milli İncəsənət Şurasının 
sədri (1972 ildən), beynəlxalq “Lotos” 
yurnalının baş redaktoru (1979 ildən) ol- 
muşdur. “Kədərli naxışlar” (1941), “Kü- 
ləyin əlləri” (1952), “Zindan şeirləri" 
(1957), “Daşla əzilmiş əl" (1963), “Sinay 
vadisi” (1971), “Dost şəhərində axşam- 
lar” (1977) və s. şeir kitablarının, “Mi- 

zan” (1962), “Bizim milli mədəniyyəti- 
miz” (1976) məqalələr, “Tanışlığın illə- 

Monşauda (Almaniya) faxverk konsrtuksiyalı evlər. 

Ti və ayları” (1979) 
oçerklər toplularının 

müəllifidir. Azərb.-da 
olmuşdur. Bəzi şeirləri 
Azərb, dilinə tərcümə 
edilmişdir. 
FAİZ - tamın yüzdə 
bir hissəsi (vahid kimi 
qəbul edilmişdir): işa- 
Təsi: 94. Tamın mində 
bir hissəsi promill ad- 
lanır və $ö kimi işarə 
edilir. Təsərrüfat və 
statistik hesablama” 
larda, həmçinin elmin 
bir çox sahələrində 
kəmiyyətin: hissələri- 
ni faizlə ifadə edirlər, 
Əgər a kəmiyyəti p */5 
artarsa, f ildən sonra o, 

olar (sadə faiz düsturu). Burada һәг ilin 
gəliri hesaba alınmır, yəni ilin gəliri ilkin 
ilə əsasən hesablanır. Gəlir ilkin kəmiy- 
yətə əlavə edilərsə, yeni ilin gəliri buna 
əsasən hesablanarsa, onda bu, 

х=ај14-?.| 
(710) 

mürəkkəb faiz düsturundan tapılır. 

FAİZ DƏRƏCƏSİ - pulun və ya kapitalın 
istifadə qiyməti, F.d. vahid zaman kəsiyin- 
də ssuda ödənişi qismində ödənilən pul 
məbləğinin ssudanın həcminə nisbəti şək- 
lində hesablanır. F.d.-nin səviyyəsi və 
dinamikası sazişlərin iqtisadi məzmu- 
nundan, faizin hesabaalma dərəcəsindən, 
kredit müddətindən və s. asılı olaraq fərq- 
ləndirilir. 
FAİZ TARİFİ SİYASƏTİ - rəsmi (he- 
sablama) faiz tarifini dəyişməklə dövlət 
(mərkəzi bank) tərəfindən kredit res 
rının qiymətinin tənzimlənməsi. Hesablı: 
ma tarifi, yaxud təkrar maliyyələşdirmə 
tarifi ölkənin mərkəzi bankının digər ban- 
klara, ilk növbədə, kommersiya banklarına 
təqdim etdiyi kredit faizidir. Mərkəzi bank 

faiz dərəcəsini dəyişməklə kommersiya 
banklarının kredit imkanlarını yüksəldir, 
yaxud aşağı salır və bununla da ölkə iqti- 
sadiyyatında kredit resurslarının ümumi 
həcminə təsir göstərir. Təkrar maliyyələş- 
dirmə tarifinin azaldılması investisiya tə- 
ləbatını aktivləşdirmək və istehsalı stimul- 
laşdırmaq məqsədilə həyata keçirilir. He- 
sablama tarifinin yüksəldilməsi (kreditlə- 
rin bahalaşması) iqtisadi konyunkturanın 
“həddən artıq qızışması”nın və inflyasiyanın 

artmasının qarşısını alır, çünki rəsmi tariflər 
artdıqca, kommersiya bankları da müştərilər 
üçün faiz dərəcəsini qaldırır. 

Fits, beynəlxalq kapital bazarını forma- 
laşdıran mühüm amildir və özəl kapifalın 
ölkəyə cəlb olunmasına, yaxud əksinə, öl- 
kədən çıxarılmasına yardım edir. 

F.ts.-nin makroiqtisadi şəraitə tənzim- 
ləyici təsirinin məhdudluğu bir sıra amillər- 
Лә bağlıdır. Əvvəla, əgər kommersiya bank- 
ları öz resurslarını mərkəzi bankın kre- 
ditləri hesabına deyil, daha çox digər mən- 
bələr hesabına formalaşdırırsa, onda bu 
metod demək olar ki, mamilə öz effektiv- 
liyini itirir. İkincisi, iqtisadi konyunktura- 
nın əlverişliliyi təkcə kreditin qiymətindən 

deyil, eyni zamanda maliyyə-kredit, vergi 
və ümumtəsərrüfat sferalarında işlərin 

konkret vəziyyətindən asılıdır. Üçüncüsü, 
rəsmi: faiz dərəcəsinin dəyişməsi: pul- 
kredit sferasında yalnız cüzi pozuntular 
şəraitində adekvat nəticə verə bilər. Ciddi 
uyğunsuzlüqlar olduqda isə daha sərt bir- 
başa inzibati tənzimləmə siyasəti tətbiq 

edilməlidir. 
FAİZXANOV. Xusain (Hüseyn) (1828, 
Simbirsk qub.-nın Kurmiş qəzasının Saba- 
çayk. (indiki Niini Novqorod vil.-nin Kras- 
naya Qorka k,) = 9:9.1866, orada) – tatar 
alimi və ictimai 
xadimi, şərqşünas, 
pedaqoq və xəttat, 

Kazan və Виха- 

rada mükəmməl 
müsəlman təhsili 

almış, Mərcaninin 
tələbəsi olmuşdur. 
1840-cı illərin son- 
larından İ.N.Bere- 

zin, M.Kazım bəy 
və Kazan Un-tinin digər şərqşünasları ilə 
əməkdaşlıq etmişdir. 1857 ildən S.-Peter- 

burq Un:tinin Şərq dilləri fakültəsində türk 

və tatar dillərindən dərs demiş, tatar dilinin 

qrammatikasını (1862) nəşr etdirmişdir. 
Asiya muzeyinin əlyazmalarını siyahıya 
almış və qısa təsvirlərini vermiş, Şərq tarixi 
əsərlərini və sənədlərini toplamış və tər- 
cümə etmişdir. 1858 ildə EA-nın tapşırığı 
ilə Xarici İşlər Nazirliyinin arxivindəki 
Krim xanlarının diplomatik məktublarını, 

1860 ildə V.V.Velyaminov-Zemov üçün 

Kasimovun tatar epitafiyalarını tədqiq el- 
mişdir. Qədim Bulqar ş.-nin epitafiyaları- 
nın deşifrlənməsi metodunu işləyib hazır- 
İamışdır. Rusiya Arxeologiya Cəmiyyəti- 
nin üzvü (1859) idi. Volqaboyu müsəl- 

manlarının tarixinə dair əsərlərin, mədrəsə 
islahatları layihələrinin (2000-ci illərin əv- 
vəllərində dərc edilmişdir) müəllifidir. 
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FAKİR BAYKURT 

Belə müayinənin köməyilə göz bülluru: 
formasının dəyişməsini müşahidə: etmək 
olur. F. zamanı oftalmoloq gözün biomik- 
roskopiyasını həyata keçirir (növ lampa- 
sının köməyilə gözün struktur: müayinəsi 

aparılır). Belə prosedur gözün vəziyyətinin 
ən cüzi dəyişikliklərini, göz bülluru bu: 
lanmasının lokalizasiyasını aşkar etməyə 

imkın verir. Ümumiyyətlə, bu prosedurun: 
diaqnostika imkanı çox genişdir. Həkim 

dur, Ədəbi yaradıcılığa 1940-cı illərdə biomikroskopiyanın: köməyilə göz büllunu- 

şair kimi başlamışdır. Kənd həyatını əks nun vəziyyəti, rəngi və forması haqqında 

etdirən “kənd nəsri"nin nümayəndələ- dəqiq məlumatalır, Ultrasəs A-skanlaşdır- 

rindən biri kimi tanınmışdır. “İlanların ma (exobiometriya) F.-un aşkar edilməsin- 

qisası” (1959, Yunus Nadi mükafatı) və də daha bir yüksək effektli diaqnostika 

sİrazcanın dirliyi” (1961) romanları ən prosedurudur. Bunun köməyi ilə gözün 

məşhur əsərləridir. Bəzi əsərlərinə görə müxtəlif: hissələrinin vəziyyətini dəqiq 

mühakimə olunmuş və həbs edilmişdir. müəyyən etmək mümkündür. | 
Şeirləri “Bir uzun yol” adlı kitabında Müalicəsi. F.-un öz-özünə görməni 
toplanmışdır. “Onuncu kənd" (1961), azaltmaması xəstəliyin fərqləndirici xüsu- 
"Kərənti” (1970), “Kəklik” (1975), “Qara siyyətidir. Əksər hallarda göz bülluru F.-u 

2004 ildən Niini Novqorod ş.-ndə hər il 
Faizxanov qirsətləri keçirilir. 

ƏH: Фанзханов Хусани. Xoi н mez 
name: историко-доҝументалынын еборинҝ- Hinx- 
imi Нонгорад. 2008. 
FAKİR BAYKURT (əsl adı Tahir Vəli, 
15.61929, Burdur ili, Akçaköy - 11.10. 
1999, Almaniya, Essen) — türk yazıçısı. 

nkarada (1955) təhsil 

almış, pedaqoli fəaliyyətlə məşğul olmuş- 

Əhməd dastanı” (1977), ğ caq orqanizmda gedən yaş dəyişiklikləri 

(1980) və s. romanların, “Çilli” (1955), ilə əlaqədardır. Belə vəziyyətdə. F.-a xüsusi 

Qarın ağrısı” (1961), “Cücə Məhəm- müalicə tələb olunmur. 

məd" (1964), “Anadolu qarağı" (1970) Profilaktikası. Xəstəlik, əsasən, 
və s, povest və hekayə toplularının müəl- orqanizmin tərayətinin itməsi ilə əlaqədar 
lifidir, “İlanların qisası" romanı (1962və olduğu üçün onun profilaktikası tam orqa- 
1986 ildə) əsasında film çəkilmiş nizmin sağlamlığının saxlanmasına doğru 
rənti” (1979), “Tas yönəldilməlidir: sağlam həyat tərzi, şəkərli 
vcatrda tamaşaya aqoyululişllün Əsərləri diabetin qarşısının alınması, oftalmoloqun 
bir sıra dillərə, o cümlədən bəzi heka- vaxtlı-vaxtında müayinəsi, kataraktanın və 

zərb. dilinə tərcümə olunmuşdur. qlaukomanın profilaktikası, mümkün qədər 
Türk folkloruna dair tədqiqatların müəl- gözün buynuz qişasının travmadan qonun- 

lifidir ması, 

FAKO-, -FAKİYA (yun. phakos - mərci: FAKSİMİLE (lat. fac simile - dəqiq 
1)göz büllu- bənzərini düzəlt) — 1) imza, əlyazması, sə- 

runa aid sözlərin tərkib hissəsi: məs, nədvədigər qrafik orifinalların fotoqrafiya 
fakoskleroz, afakiya. 2) linzaya aid söz- və ya çap üsulu ilə çıxarılan dəqiq surəti, 

2) informatikada - sənəd, sxem, 
fakolit rəsm, fotoşəkil və s. informasiyanın elek- 
FAKOSKLEROZ - göz billurunun skle- tron ötürülməsi sistemi: 3) imzanın surəti 
rozu, Etiologiyası: yaşın 60-dan yu- əks olunmuş klişe-möhüir. 

xarı olması, irsi amillər, yaxındangörmə, FAKSİMİLE APARATI, fototele- 
qraf aparatı - bax Faksimile rabi- 

buynuz qişanın yarası, İnsanda ləsi: 
FAKSİMİLE NƏŞRİ (lat. fac simile = 
oxşarını et) – orifinal nəşr və ya”əlyaz- 
manın (kağızı və cildlənmə xüsusiyyətləri 

ə yastılaşmış formada və ilə birgə) fotomexaniki reproduksiya 
Пап olur. Simptomları: göz- üsulu ilə çıxarılan dəqiq surəti, Məqsədi 

şiqdanqorxma, göz alma- tarixi, yaxud bədii cəhətdən nadir vö xü- 
gahlarda küt ağrı və gərginlik, susi əhəmiyyət kəsb edənəsərlərin (kitab- 
mütaliə zamanı sətirlərin və lar, əlyazmalar vəs.) qorunması və geniş 

hərflərin qarışması, uzaqdan görmənin in- oxucu kütləsi üçün əlçatan olunmasıdır. 
kişafı F.n--nin hazırlanma texnikası müxtəlif 

Diaqnostikası Е-а diaqnoz qoy- olmaqla yanaşı, o, oriyinala oxşarlığı ba- 
müq üçün ilk növbədə yan tərəfdən işıqlan- xımından da fərqlənir: çoxunda: kağız və 
dirmaqlı 20 dp-li linzadan istifadə edərək cildlənmə təkrar olunmur, oriiinal kiçil- 
göz büllurunu müayinə edirlər. Müayinə dilmiş formatda verilir vəs, Ümumilikdə 
həmçinin ötüb-keçən işıqda da aparılır, isə oriğinaldan seçilməyən F.n.-ni faksi- 

mərci formasında olan şey) 

lərin tərkib. hissəsi, məs., keratofakiya, 

siz qalmış katarakta, qlaukoma, şə- 

göz büllurunun forma və struktunu yaşla 
əlai lar olaraq dəyişir. Uşaqlarda göz bül- 

işaq və clastik, şəffaf, kürəvi for- 
mada, yaşlılarda 

yaşının a: 
sında və 

astenopiya 
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işdir. 
dianlara xəbərdarlıq" (“Mahnu 
Christenheit vvider den Türken") 

qraf rabitəsi,fototeleqraf-ı 
pənməz yastı təsvirlərin (mətn, sxem, 
qrafik, illüstrasiya və hərf-rəqəm) elektrik: 
rabitəsi kanalları ilə məsafəyə ötürülməsi 
və onların surətlərinin qəbul məntəqəsində 
təkrarlanması: faksimile aparatları vasitə- 

lətən, telefon şəbəkəsi ilə həyata ke- 
çi İlk dəfə 1843 ildə şotland fiziki 
A.Beyn tərpənməz təsvirlərin naqillərlə 
elektromexaniki aparat vasitəsilə ötürülmə- 
sini nümayiş etdirmiş və patent almışdır. 
1855 ildə italyan ixtiraçısı C.Kazelli "pan- 
teleqraf” adlandırdığı analoyi qurğunu yara- 
daraq kommersiya məqsədilə istifadə üçün: 
təklif etmişdir. 1865-68 illərdə Kazellinin 
aparatı Marsel-Paris, Paris-Lion və 5. ra- 

bitə xətlərində tətbiq olunmuşdur. 1920- 
30-cu illərdə F.r.-nin inkişafında yeni 
mərhələ fotoeffektin kəşfi, elektron lampa- 
larin və elektrik rəqsləri gücləndiricilərinin, 
həmçinin şaxələndirilmiş rabitə xətləri və 
kanallarının yaradılması ilə bağlıdır. 1953 
ildə “fototeleqraf rabitəsi” termini daha 
ümumi olan “F-r.” ilə əvəzləndi. 

Faksimile aparatı (qısaca faks 
və ya telefaks) iki əsas hissədən — ötürücü 
və qəbuledicidən ibarətdir. Ötürücüdə 
işıq-optik sistemin formalaşdırdığı nazik 
işıq dəstəsi skanirləyici qurğunun va- 

sitəsilə oriyinalın bütün səthi üzrə hərəkət 
edir. Əks olunan işıq seli optik-elektrik çe- 
virici vasitəsilə rabitə kanalı ilə ötürülən 
videosiqnala çevrilir. Çox zaman təsvirin 

Panasonic KX-FC268RU-T faksimilc aparatı. 

yaranır, 
üsulundan asılı: ха хәтаја Н kini 
fotokağız və fotoplyonka, elektroqrafik, 
elektrotermik, : , yaxud adi 
уз kağızı tətbiq edilir. Müasir faksimile 
aparatı skaner, surətçixartma: aparatı, 
printer və modemin funksiyalarını birləş- 
dirən çoxfunksiyalı elektron qurğudur. 
FAKT (lat. factum = edilmiş, görülmüş, 
həyata keçirilmiş) - 1) həqiqi, real hadisə, 
əhvalat. 2) Doğruluğu sübuta yetirilmiş 
bilik. 3) Məntiqdə və elm metodologiya- 
sında empirik bilikləri qeydə alan xüsusi 
növ cümlə, 
FAKTİS - bitki yağlarının (kətan, gə- 
nəgərçək, raps və s,) kükürdlə işlənilmə- 
sindən alınan məhsul. F. tünd və açıq 
rəng- li olur. Tünd F. kükürd rənginin 
və ya üyüdülmüş kükürdün 130-170"C- 
də bitki yağına təsirindən, açıq Е, 
susuzlaşdırılmış yağın soyuqda (və ya az 
qızdırmaqla) xlorlu kükürdlə (5:С1,). 
emalından alınır. F. yumşaq rezinlər 
üçün yumşaldıcı kimi, turşuyadavamlı 
lakların hazırlanmasında və s. istifadə 
olunur. 
FAKTOR ANALİZİ - çoxölçülü statis- 
tik analizin bölməsi: dəyişən vasitələrlə 
müşahidə olunan kovariasiya və ya kor- 
relyasiya matrislərinin quruluşlarını 

fərziyyəsi ondan ibarətdir ki, çox sayda 
müşahidə olunan dəyişənlər arasındakı 
korrelyasiya əlaqələri az sayda hipotetik 
müşahidə olunan dəyişənlərin və ya fak- 
torların varlığı ilə təyin olunur, Təsadüfi 
kəmiyyətlərin terminlərində Xi, 
müşahidələrinin nəticəsinin F. 
ümumi modeli aşağıdakı xətti model 
olar: 

Yox. аул ив в-А,.. п, () 

burada /| təsadüfi kəmiyyətləri ümumi 
faktorlar, U, təsadüfi kəmiyyətləri X/ 
kəmiyyətləri üçün səciyyəvi olan və f, ilə 
korrelyasiya etməyən faktorlardır, r, isə 
təsadüfi xətalardır, Fərz edilir ki, ken 
verilmişdir, 6, kəmiyyətləri öz aralarında, 
həmçinin // və (У, kəmiyyətlərindən asılı. 
deyillər və: Ес, = 0, Ов, = ol, . ај sabit 
əmsalları faktor yüklənmələri 
adlanır. (/-nci dəyişənin /-nci faktora 

ü илә L.Arboqast 
(1800), ли işarələnməsini isə K.Kramp 
(1808) elmə daxil etmişdir. 

са i- FAKTÖRİNQ (ink. factoring, factor — 
"agent, vasitəçi” sözündən) — kommersi) 

sayda dəyişən: (дәг nik sayda dəyi- buğ yaxud rli (əmə ahu: 
şənlə ifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır fimalarının kiçik və orta firmalara (müştə- 
Ы, Mü ) tənlikləri yoxlanılması mümkün /rilərə) göstərdiyi maliyyə xidmətləri növü: 

и olan kovarvasiya matrisi haqqında hipo- müştərinin borcludan borcunu almaq hüqu- 
tezi özündə əks etdirir. Məs., əgər // qunu fiktor-firmaya verməsi. Faktor-firma 
faktorları AX) kəmiyyətləri arasındakı müştəridan borcların tləb edilməsi hüqu- 
kovariasiya matrisinin elementləri olan qunu alır və öz müştərilərinin borclularına 
eirlərlə korrelyasiya etmirsə, onda (") olan tələblərini qismən ödəyir, yəni borclu- 
tənliyindən cı-nin faktor yüklənməsi və nun ödəməli olduğu vaxta qədər borcun 
xətalar dispersiyası üçün aşağıdakı ifadə 7094-ndən 9019-ə qədərini ödəyir. Faiz çı- 
alınır: xılmaqla borcun qalan hissəsi borclu bütün 

ey” adı ai, ğam. borcunu bağladıqdan sonra müştəriyə qay- 
халиг, Börclarını qısa müddətdə qaytarmaq 
imkanı əldə edən faktor-firmanın müştərisi 

siya matrisinin 47 (a,) və si clementlə- buna görə faktor-firmaya müəyyən faiz 
rindən ibarət L diaqonal matrisinin cəmi ödəyir. F. 16-17 əsrlərdə ticarət vasitəçilə- 
şəklində ifadə olunması hipotezi ilə ey- rinin həyata keçirdikləri əməliyyat kimi tət- 
nigüclüdür. biq edilmiş, sonradan isə kreditləşmə 
FAKTOR QRUP G qrupunun H 
normal altqrupuna görə - 
elementləri G qrupunun elementlərinin 
altçoxluğundan ibarət olan H qrupu 
(məhz / altqrupuna görə qonşu siniflər), 
əməliyyat isə G-dən təsir edir. Daha də- 
qiq, tutaq ki, /7 G-nin normal alıqrupu- 
dur, G/H isə bu qrupa görə qonşu siniflər 
çoxluğudur. G/H-dan olan qonşu 4 və В 
siniflərinin hasili aşağıdakı kimi təyin heyvan F--sı). 
olunur: əgər qe A və be B bu qonşu sinif. FAKTORLAR NƏZƏRİYYƏSİ - cə- 
lərin ixtiyari nümayəndələridirsə, onda miyyətdəki dəyişiklikləri hansısa bir 
2:Bhasili аһ clementinin yerləşdiyi sinif hadisənin təsirilə izah etməyə çalışan və: 
hesab olunur. Siniflərin hasilinin bu cür bu hadisəni həmin dəyişiklikləri müəy- 
təyininin a və b elementlərinin seçimin- yənləşdirən yeganə faktor kimi qəbul 
dən asılı olmaması normal altqrupun edən sosioloyi konsepsiyalar. Sosial fikir 
xassələrindən irəli gəlir. Asanlıqla yoxla- (tarixində cəmiyyətin inkişaf mexanizmini 
maq olar ki, bu cür təyin olunmuş vurma bu cür izah etməyə bir neçə cəhd olmuş- 
əməliyyatına nəzərən G/H qrupdur, bu dur (coğrafi, demoqrafik, psixoloii, 19 
qrupun vahidi Н iləüüst-üstə düşən qonşu əsrin sonlarında texnolofi və dererminiz- 
sinifdir. min digər növləri). Lakin hər dəfə bu 

О qrupunun bütün homomorf obraz- cəhdlər faktor kimi istifadə olunan hadi- 

ları (izomorfizm dəqiqliyi qədər) onun sənin səbəbdən öncə nəticə olmasına gə- 
F.q.-u ilə tamamlanır. Tutaq ki, ç:6-96” tirib çıxarırdı (G.V.Plexanov bu vəzi 
= О qrupunun € qrupuna homomorfiz- qarşılıqlı təsirin sehrli dairəsi adlandırır- 
midir, onda G” G/H F.q.-una izomorf- di). 19 əsrin sonu – 20 əsrin əvvəllərində 
dur, burada Н - G qrupunda / homo- bir sıra Qərb sosioloqu (M.Veher, 
morfizmi ilə G” qrupunun vahidinə ini- M.M.Kovalevski) birfaktorlu nəzəriyyə 
kas olunan elementlərdən ibarət normal (iqtisadi determinizm) kimi təsvir etdik- 
altqrupdur (homomorfizmlər haq- ləri marksizmə qarşı çoxsaylı faktorlar 
qında teorem). nəzəriyyəsini qoyurdu: bu nəzəriyyəyə 
FAKTORİAL (ing: factorial, lat, fac- görə, cəmiyyətin inkişafı iqtisadi, demoq- 
tor — vuruq) – natural ədədlərin 1-dən rafik, dini, psixoloyi və digər faktorların 
yerilmiş hər hansı r ədədinədək hasili eyni zamanda təsirilə müəyyənləşir. 
(1:2:3: ... “n). nl kimi işarə edilir. n-in FAKTÜRA (lat. factüra — işlənmə, quru- 
böyük qiymətləri üçün F.-ın təqribi ifa- huş) – 1) materialın (parçanın, dərinin və 
dəsi Stirlinq düsturu ilə verilir. “F.” ter- 5.) səthinin işlənilməsinin xüsusiyyəti 

şəklini almışdır. F.-in köməyilə firma çox 
vaxt kredit şöbəsinin saxlanılması və və- 
saitlərin inkasso edilməsi ilə əlaqəli xərc- 
lərdən azad olunur, 
FAKTÖRİYA (sonlat. factorium) – 1) Ay- 
ropa tacirlərinin müstəmləkə ölkələrində ti- 
carət kontoru və məskunlaşma yerləri, 
2) Ucqar ovçuluq r-nlarında ticarət-təchizat 
və tədarük məntəqəsi (məs., Şimalda xəzli 
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FAKÜLTATİV KURS 

(məs, mərmərin F.-sı, şüşənin F.- 
2)təsyiri sənətdə əsərin səthinin 
səciyyəvi əlaməti. Boyakarlıqda Е. rəng 
təbəqəsinin xassəsi deməkdir, heykəltə- 

raşlıq və dekorativ-tətbiqi sənətdə Р. 
heykəlin, relyefin hamar, kələ-kötür vəs, 

0: rəli orqanizmlər səhi hüceyrələr qatı olan 
ektodermadın (yaxud kinoblastdan) yə 
daxili hüceyrə kütləsi parenximdən (faqosi-. 
toblastdan) ibarət müasir ibtidai çoxhücey- 
rəlilərin (bağırsaqboşluqlular və süngərlər) 
sürfələrinə (parenximulalara) oxşar birhü- 

olmasıdır. Sənətkarın fərdi yaradıcılıq ceyrəli qamçılılar koloniyasından törə- 

üslubunu müəyyən edən əlamətlərdən: bi: 
ri kimi F. əsərin məzmununun hərtərəfli 

:3)əmtəə sə- 
nədi. Satılan malin görünüşü, miqdarı 

vəqiyməti haqqında məlumatdan ibarət- 

açılmasına xidmət ед) 

dir. 
FAKÜLTATİV KURS (lat, facultas - 

təlimin təşkili for- 

malarından biri. Qeyri-icbari tədris 
kursu, yaxud elmi-nəzəri biliklərini 
artırmaq məqsədilə ali məktəb tələbələ- 

sas təhsili məktəblərinin 

şagirdləri tərəfindən öz istəklərinə gö- 
rə öyrəndikləri fənn. Əlavə ixtisaslaş- 

bacarıq, imkan) 

ri və orta ixt 

maya kömək edir, 
FAKÜLTƏ (alm. Fakullüt, lat. facultas 

mişlər. Kinoblast xarici təsirlərdən 
müdafiə, qidanı tutmaq (faqositoz vasitəsi- 
lə), xarici mühitlə maddələr mübadiləsi və 
hərəkət funksiyalarını, faqositoblast 
maddələrin daxili nəqlolunmasını və hü- 
çeyrədaxili həzmi həyata keçirir. Filoge- 
nezdə çoxhüceyrəli heyvanların əcdadı: 
hipotetik orqanizm olan parenximulalara 

oxşar faqositella ilə (yaxud parenximella 
ilə) təmsil oluna bilər. Müasir faunada 
ümumi quruluş səviyyəsinə görə faqositel- 

faya yaxın trixoplaksdır (Triehoplax афһас- 
rens). F.n.-nə görə çoxhüceyrəli heyvan- 
ların kinoblastdan sonrakı təkamülünün 

gedişində ektodermanın müxtəlif törəmə- 
ləri, faqositoblastdan isə mezo və ento- 

imkun, bacarıq) – ali təhsil müəssisələ: dermanın törəmələri meydana gəlmişdir 
rində tədris-elmi və inzibati bölmə. F. bir 

və ya bir neçə yaxın ixtisas üzrə bakalavr, 
r, aspirant və doktorant hazırla- 

yır, müvafiq sahələr üzrə mütəxəssislərin 
ixtisasını təkmilləşdirir, tabeliyində olan 
kafedraların elmi tədqiqat fəaliyyətinə 

m 

(bax Rüşeym vərəqələri). 

FAQOSİTLƏR - bax Faqasifoz, 
FAQOSİTÖZ (yun. göyoş - udan, sir və 
oz)- birhüceyrəli orqanizmlər, yaxud çox- 

rəli heyvan orqanizmlərinin xüsusi 
rələri tərəfindən mikroskopik yad hüci 

rəhbərlik edir. F.-nin tərkibində şöbələr canlı: obyektlərin (bakteriyalar, hüceyrə 
(əyani, axşam), ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə 

kafedralar, tədris laboratoriyaları, fənn 
kabinetləri, nümayiş zalları, muzeylər, 
етаһихалајаг, tədris bazaları və 5. olur, 

an başçılıq edir. 
faq (yun. göyoş 

rəkkəb sözlərin sözönü və ya sonluğu 

faqolerapiya, faqoprofilaktika, 

riofaqlar və s.) 
FAQLAR – bax Bakreriofaqlar, 
FAQOPROFİLAKTİKA ((bakrerio) faq- 
lar prfilaktikal - bəzi infeksion xəstəlik- 

qarşısının alınması üçün bakteriofaq 
larından istifadə olunması. F. adə- 

oluxucu xəstəliklər ocağında yüksək 
ə aparılır. 100- 

rtiq, o cümlədən insanlar üçün pato- 

olan bakteriya (şigellalar, salmonellalar 

növündə bakteriofaqlar tapılmışdır. 
Bəzi bağırsaq infeksiyalarının profilaktika- 

st üçün bakteriofaqın orqanizmə ağızdan 
daxil edilməsi cəhdlərinə təşəbbüslər ol- 
muşdur. F.-nın effektivliyi haqqında eti- 
barlı məlumatlar alınmamışdır. 
FAQOSİTELLA NƏZƏRİYYƏSİ - çox- 
hüceyrəli heyvanların m. 

Махта riski olan şəxslə 

və 

edilmişdir (1886). F. n.-nə görə çoxhücey- 
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udan, ус- 
yən) - uducu, yeyici mənasını verən mü- 

fraqmentləri) və bərk üzvi hissəciklərin fəal 
tutulması və udulması, F. hadisəsi İ.İ.Meç- 
nikov tərəfindən 1882 ildə aşkar edilmişdir, 
Primitiv orqanizmlərin qidalanması əsasın- 
da baş verir. Təkamül prosesində bu qa- 
biliyyət tədricən ixtisaslaşmış ayrı-ayrı 
hücey İlcə həzm, sonra isə birləş- 
dirici toxumanın xüsusi hüceyrələrinə, yə- 

yrəli orqanizmlərdə mühafizə 
iy yerinə yetirən faqositlərə keç- 

mişdir. Onurğasızlarda bunlar amöbositlər: 

adlanır. İnsanda, eləcə də məməli heyvan- 
larda qan veyrrofilləri (mikrofaqlar) foal 
faqositlərdir, İmmun sisteminin hərəkət 

fəallığına malik, F. qabiliyyətli toxuma hü- 
ceyrələri makrofaqlar adlanır, Onlar orqa- 

nizmin müxtəlif toxumalarında mövcud. 
olub, öz səthlərində adgeziya molekulu- 

nu, anticisimlər və komplement üçün resep- 
torlar, həmçinin yad makromolekulları, 

mikroorqanizmləri və hüceyrələri tanımağa 
imkan verən spesifik reseptorlar daşıyır, 
Neytrofillər xırda hissəcikləri (bakteriyalar 
və аз makrofaqlar isə daha iri hissəcikləri 

(məhv olmuş hüceyrələri, onların nüvələri- 
ni, yaxud fraqmentləri və s.) uda bilirlər. 

Qan makrofaqları monositlər, birləşdirici 
toxumada histiositlər, qara ciyərdə Kupfer 
hüceyrələri adlanır, həmçinin qanyaradan 

lan hissəcik hüceyrə membranına yapışır, 
sonra onu bürüyərək sitoplazmaya doğru 
dartır, bu zaman faqosoma adlanan hücey- 
rədaxili cisimcik yaranır, Hüceyrə lizosom- 
larından faqosoma daxil olan hidrolitik 
fermentlər udulan hissəcikləri də həzm 
edir. F. başlıca olaraq iltihab zamanı, yara- 
ların sağalmasında və qeyri-spesifik immu- 
nitet faktoru kimi böyük rol oynayır. 
FAQÖT (ital. fagotto, hərfi mənası = 
düyün, bağlama) — nəfəs musiqi aləti, 16 
əsrin 1-ci yarısında meydana gəlmişdir. 
F. ağcaqayından düzəldilir. Konusvarı 
gövdəsi 4 hissədən ibarətdir. Gövdəyə 
bitişik $ şəkilli metal boruya taxılan iki- 
qat qamış dilçək vasitəsilə səsləndirilir. 

Gövdənin üzərində 25-30 yan dəlikləri 
yerləşir (5-6-sı barmaqla, qalanları kla- 
panlarla örtülür). Ümumi uz. 1350 пт, 
kanalın uz, 2500 nıni-dir. Diapazonu 

Faqot. 

kontroktavanın si bemol səsindən 
ikinci oktavanın fa səsinə qədərdir. Kon- 
trafaqot, subkontrafaqot kimi növləri: 
var, Ansambl və ork.-lərin tərkibinə da- 
xildir. 

FAQOTERAPİYA, tibbdə - bəzi in- 
feksion (qarın yatalağı, dizenteriya, vəba) 
xəstəliklərin bakreriofaqlarla münlicəsi. 
Kimyəvi terapiya preparatlarının (antibio- 
tiklər, sulfanilamidlər və s.) daha yüksək 
effektivliyə malik olması müalicə məqsədi 

FALAQQA (r. 24) — keçmişdə bəzi mü- 
səlman ölkələrində, o cümlədən Azərb.-da 
məktəb və mədrəsələrdə şagirdləri cəza- 
landırmaq üçün alət. Tənbeh edilənin ayaq- 
larini F-ya keçirib çubuqla döyəcləyirdilər. 
FALANQA (yun. füi.ayğ), hərbidə — 
qədim yunan ağır piyadasının (hoplirlərin) 
döyüş üçün sıx xətti düzülüşü. F. 8-16 (bə- 
zən 25) cərgə, һәг cərgədə 800-1000 nəfər 
olurdu. Hələ Troya müharibəsi dövründən 
məlum idi, е.ә, 6 əsrdə bərqərar olmuş, Ma- 
kedoniya çarı II Filipp tərəfindən təkmil- 
ləşdirilmiş F.-ya pelfastlar və kavaleriya da 

qası” adlanan cərgə 16 min 384 hoplitdən, 
8192 peltastdan, 4096 süvaridən ibarət idi, 
F. loxos (| cərgədə 16 hoplit), sintaqma (16 
loxos), kiçik F. (16 sintaqma) bölmələrin- 
dən təşkil olunurdu. Bölmələrin müxtəlif 
kombinasiyaları F.-ya müəyyən manevrlər 
etməyə imkan verirdi. Hərbi düzülüş kvad- 
rat, çıxıntı, paz, kəlbətin şəklində сола bi- 
lərdi, F.-nin hərəkətinin əsasını sarisalarla 
(uzun nizələrlə) silahlanmış hoplitlərin düş- 
mənə öndən hücumu təşkil edirdi, Onun 
qüsurları ləng hərəkət etməsi, cərgənin po- 
zulmasından sonra onun bərpası, dərə-tə- 
pəli yerlərdə tətbiqi ilə bağlı çətinliklər idi. 
Qədim Romada manipula ilə əvəz olun- 
muşdu. 
“FALANQA” - İspaniyada sağ millətçi si- 
yasi partiya: Əsası 1933 ildə X. Primo de 
Rivera tərəfindən qoyulmuşdu. İtalyan fa- 
şizmi ideyalarının təsirilə “F.” 1936 ildə 
Xalq Cəbhəsi hökumətinə qarşı müxalif 
mövqe tutmuşdu. 1937 il dekreti ilə onu di- 
gər sağ radikal siyasi təşkilatlarla birləş- 
dirən F.Franko vahid “F.”-nın başına 

keçmişdi. İspaniyada Vətəndaş müharibəsi 
zamanı 150000 “F.”-çı Frankonun ordu- 
sunda xidmət etmişdir. Faşizmin qələ- 
bəsindən sonra “F.” Franko refiminə tabe 
edilmiş, onun ölümündən sonra 1977 ildə 
buraxılmışdır. 
FALANQA - bax Bövlər. 
FALAR (yun. göhapov) - yüyən dəstinin 
metal hissəsi olan və qayış kəsişmələrinin 
üzərinə yerləşdirilən bəzəkli dairəvi pilək. 
Dəmir dövrü mədəniyyətləri üçün səciyyə- 
vidir. Azərb. ərazisində агхеојој qazıntılar 

əsasən gələcək haqqında xəbər 
verməkdir. Bir sıra dinlərdə gələcəyi görən 
kahinlər (yunanlarda олан аг, romalılarda: 
ayqurlar və haruşpiklər və s.) fərqlənir- 
dilər, onlar bəzən trans vəziyyətində fala 
baxırdılar. Tarixin müxtəlif dövrlərində 
ayrı-ayrı mədəniyyətlərdə tətbiq edilən 
başlıca fal: növləri - ulduz falı (horos- 
kopiya), səma cisimləri ilə falabaxma (kos- 
momantiya), əl falı (xiromantiya), quşların 
uçuşuna və səsinə görə falabaxma (ornito- 

mantiya), kart falı (kartomantiya), qur- 
banlıq heyvanın içalatına, xüsusən qara 
ciyərinə görə falabaxma (hepatoskopiya), 
qum (torpaq) falı (geomantiya), zər falı (1i- 
tomantiya), od falı (piromantiya), su falı 
(hidromantiya), rəqəm falı (arifmoman- 
tiya), çay və qəhvə qalıqları ilə falabaxma 
və s, olmuşdur. Səmavi dinlərdə (iudaizm, 
xfistianlıq və islam) böyük günahlardan 
sayılan F. qadağan edilmişdir. 

Azərb, xalq yaradıcılığında falabaxma 
müəyyən ayinin icrası ilə niyyətin həyata 
keçib-keçməyəcəyini öyrənmək təcrübə- 
sidir, Daha çox göz falı və qulaq falı, düyü 
və noxud ilə falabaxma, xüsusən ilaxır çər- 

şənbədə icra olunan “Vəsfi-hal” ayini yayıl- 
mışdır. 
FALDARLI – Azərb. Resp. Zaqatala 
r-nunda kənd. Faldarlı in mərkəzi. 
R-n mərkəzindən 22 in c.-q.-də, Qanıx- 

Əyriçay çökəkliyindədir. Əh. 2150 (2017): 
əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. 
Tam orta məktəb, uşaq bağçası, mədə- 
niyyət evi, kitabxana, tibb məntəqələri 
var, 

FALDBAKKEN Knut (d.31.8.1941, Os- 
Ло) - Norveç yazıçısı, yurnalist, Oslo Un- 
tində psixologiyanı öyrənmiş, dünya sə- 
yahətinə çıxmış, peşəsini bir neçə dəfə 
dəyişmişdir. Ədəbi debütü “Boz göy qur- 
şağı” (1967) romanıdır. “Onun anasının 
evi” (1969) romanı F.-ə böyük şöhrət qa- 
zandırmışdır. “Yay tətilləri” (1972), “ 
qut edən ölkə” (1974), “Adamın gün- 
dəliyi” (1978). “E-18” (1980), “Balayı”, 
(1982). “Fröken Snehvit” (2000) psixolo- 

lərindən ) ә detektiv yanrda əsər- 
dər yazmışdır: “Hamı ağılsız qadını se- 

vir” (2002), “Qastrollar” (2004), "Son- 
rakı aqibət”(2008), “Totem” (2009), 
“Turist” (2013) və 5. Pyeslərin, uşaqlar 
üçün kitabların müəllifidir. F.-in bir çox 
əsəri ekranlaşdırılmışdır. 
FALERİSTİKA (lat. falerae, phalerac — 

medal və fərqlənmə nişanlarının tarixini 
öyrənən köməkçi tarix fənni, Ənənəvi ola- 
faq numizmutikaya aid edilir. Müstəqil 
fənn kimi 20 əsrin 60-70-ci illərindən in- 
kişaf edir. 
FALERS (alm. fahlerz, ing. fahlitc) - 
misin mürəkkəb sulfidlərindən ibarət mi- 
nerallar qrupu: tennantit-Cu,,As,Sy, = 
Хе(таедги-Си, 2545, izomorf sırasından 
ibarətdir. Ag, Zn, Fe, Hg, Bi və s, qa- 
tışıqları olur. Kub sinqoniyasında kris- 
tallaşır. Tetracdr formalı kristallar, ayrı-ayrı 
dənələr, dənəli aqreqatlar əmələ gətirir. 
Rəngi poladı-bozdan dəmiri-qarayadək 
olur, Sərtliyi 3-4, sıxlığı 4400-5100 kq/m) 
Hidrotermal mənşəlidir. Mis filizidir. Bö- 
yük yataqları Macarıstan, B. Britaniya və 
ABŞ-dadır. 
FALES MİLETLİ (qədim yun. Əulik ö 
Müifnoz) (təqr. е.ә. 625-547) - qədim 
yunan filosofu, siyasi xadim. Yunanısta- 
nın yeddi müdrikindən biri, Milef məktə- 
binin banisidir. Rəvayətə görə, Şərq ölkə- 
lərini gəzmiş, Misir və Babil kahinlərindən 

dərs almışdır. Həndəsəni Misirdən Yunu- 

nistana onun gətirdiyi ehtimal edilir. F.M. 
hadisə və şeylərin bütün çoxcəbətliliyini 
vahid əsasa (ilk ünsürə və ya ilk başlan- 
аса) bağlayır, suyu hər şeyin əsasi hesab 
edirdi. Onun görüşləri üçün hi/lozoizm 

səciyyəvidir: “dünya canlıdır və allahlar- 
ha doludur”. F.M, Homerin ardınca ruhu 
lətif varlıq (efir) şəklində təsəvvürə gə- 
tirirdi, О, fizika, həndəsə və astronomi- 
yaya da dərindən bələd olmuş, gündö- 
nümləri və gecə-gündüz bərabərliklərini 
hesablamışdır. Prokla görə, ilk dəfə hən- 
dəsi teoremlərin isbatı F.M.-yə aiddir. Bu- 
cağın tərəflərini kəsən paralel düz xətlərin 
həmin tərəflər üzərində bərabər parçalar 
ayırması haqqında “Fales teoremi” var, 
ЕМ, cə, 585 il Günəş tutulmasını öncə- 
dən demişdi. 
FALKENŞTEYN (Falkenstein) Adam 
(17.9.1906, Münxen yaxınlığında, Planeq 

bələdiyyəsi — 15.10.1966, Heydelberq) - 
alman şumerşünası, Göttingen (1940 ildən) 
və Heydelberq (1949 ildən) un-tlərinin aş- 

545 



FALKENŞTEYN 

şurşünasliq və ərəbşünaslıq üzrə prof: 
Göttingen EA-nın (1947 ildən) üzvü. F. 
Urukdaaşkar olunmuş, elə, 4-cü minilliy 
sonunu aid ən qədim Şumer mətnlərini 
(“Arehaisehe Texte aus Uruk”. B.-Lpz., 

1936) və bir sır Şumer ədəbi vədini abidə- 

lərini (“Enki və dünyanın quruluşu”, "Ak- 

kada edilmiş qarğış”, Şulginin himnləri 
və s,) nəşr etdirmiş, həmçinin Urukun, La- 

qaşın və Ummanın ("Topographic von 
Un", Lpz., 1941: “İnsehriften von Gu- 

Оса”, Roma, 1965) topoqrafiyasını və Şu- 
mer xronologiyası problemlərini müntəzəm 
öyrənmişdir. F. Şumer qrammatikasının ya- 
radıcisidir (“Grammatik der Sprache Güde- 
as von Laqaş", Bd. 1-2, Roma, 1949-1950, 

Das Sumerisehe", Leiden, 1959), 
FALKENŞTEYN (Falkenstein) Kon- 

stantin Karl (12.11.1801, Remeçvil 
18.1.1855, Pima)--alman tarixçisi, kitab- 

xanaşünas. 1839 ildə Leypsiq Un-tində 
izrə doktorluq dissertasiyasını 

müdafiə etmişdir. Zoloturndakı yezuitlər 

kollecində, sonralar Cenevrə və Vya 
təhsil almışdır. 1825-52 illərdə Drezden 

Kral kitabxanasında (1835 ildən baş ki- 
tabxanaçı) fəaliyyət göstərmiş, bu ki- 

Təsviri”ni (1839) tərtib 

1835 ildə kitabxana nəzdində 

Coğrafi 

ada 

n 

eyini yaratmışdır 
rin tarixi” (6 buraxılışda, 1828-29), 

şkonun bioqrafiyası” (1827, 
4), kitab çapının 400 illik 

ап “Kitab çapı sənəti- 
ə inkişafı tarixi" (“1500 

yçiların əlifba sırası il ahisi 

dövrədək çap yerlərinin 
si" də daxil olmaqla, 

1840) əsərlərinin müəllifidir 
FALKONE (Falconet) Etyenn Moris 

1716, Paris - 24.1.1791, Paris) 
Heykəltəraşlığ 

јә Parisdə Ј.В. Lemuandan 
yrənmişdir. 1750-60-cı illərin əvvəllərin- 

lə alleqorik və mifolofi heykəllər və hey- 

kəl qrupları yaratmışdır (“Ov”, 1758, 

1763, Luvr). Е 

rdə Rusiyada yaşamış, bu 

ün ən gözəl əsəri olan 1 Pyot- 
tal abidəsini (tunc, qranit, 

Piqmalion 

2. ildə açılışı: olmuşdur 
işlar M.A.Kollo, F.Q.Qorde- 

in iştirakı ilə) yaratmışdır. Peter- 
burqun meydanında qoyulmuş 
ibidə sonralar “Tunc atlı” (1782: 
A.S.Puşkinin eyniadlı poemasının adın- 
dun) kimi şöhrət qazanmışdır. F. abi- 
lənin açılışını gözləməyərək 1778 ildə 
Hollandiyaya getmiş, 1780 ildə Parisə 
qayıtmışdır. İflic olmuş, ömrünün son 10 

Falkone Е. "Hədələyən Amur” 
Mərmər, 1755, Luvr (Paris) 

ilində işləməmişdir. Nəzəri əsərlər də yaz- 
mişdir 
FALKONET (ital. falconetto - "cavan 
şahin”) – 16-18 əsrlərdə Avropa ölkələri- 
nin ordularında və donanmalarında kiçik- 
çaplı (45-100 мин) ап(Пепуа toplarının adı. 
Topun lüləsində şahin təsviri oldu) 
görə belə adlanırdı. F.-dən donanmada 
yelkənli və avarlı kiçik qayıqlarda yaxın 
məsafədən aborda) əleyhinə, eləcə də yaxın 
döyüş zamını düşmənin canlı qüvvəsini 
məhv etmək üçün istifadə olunurdu. F 
qurğuşun mərmilər və qumbaralarla, həm- 
çinin qırma ilə asan və tez doldurulurdu 
Napoleona qarşı müharibələrdən (18 
sonra F.-lər bütün ordulardan yığ 
mişdi. 

Falkonet. Təqr. 1691, Kroysburq qövri 
Almaniya, 

FALKÖVİÇ Anatoli Solomonoviç (4.10, 
1923, Bakı – 1. 11.1994, İsrail, Hayfa, 
Bakıda dəfn edilmişdir) – Azərb. akt- 

yoru. Azərb. SSR xalq artisti (1972) 
Azərb. SSR Dövlət mükafatı laureatı 
(1972), Bakı Teatr texnikumunu bitirmiş- 
dir (1943). 1941 ildən Azərb. Rus Dram 
Teatrının aktyoru olmuşdur (1942-45 və 

1968-69 illərdə 
fasilələrlə). Rol- 
ları: Dzerfinski 
(“Kreml saatı”, 
N.Poqodin, "Altı 
iyul", M.Şatrov), 
Viktor (“İrkutsk 
əhvalatı”, А.Аг- 
buzov), Lester 

(“Mariya Stüart”, 
F.Şiller), Otello (“Otello”, U.Şekspir), 
TNikolay (“Komandorun addımları", 
V.Korostilyov), Satin (“Hə-yatın di- 

bində”, M.Qorki), Həsənzadə (“Sən 
həmişə mənimləsən”, İ.Əfəndiyev), Sa- 
layev (“Öz yolu ilə”, R.İbrahimbayov), 
Andrey Qolubov "Təklikdə hamı ilə", 

A.Gelman), İppolit (“Həmişə təmiz- 
likdə”, E.Ryazanov, E.Braginski), Sa, 

qadeyev ("On üçüncü sədr”, A.Abdullin) 
və s, Kinoda çəkilmişdir ("Fövqəladə 

Falkoviç A.S. "Sehirli 
İo-Kio rolunda. 

tapşırıq”, 1965: “İflas”, 1968, “ 
manı”, 1969, “Peters”, 1972: “Gəncəba- 
sarlı qisasçı”, 1974 və s.). 
baycanfilm” kinostudiyasında ilk və ən 
uğurlu rolu “Sehrli xalat” filmindəki İo- 
Kio adlı sehrbaz obrazıdır. Hayfada 

(İsrail) qastrol zamanı vəfat etmişdir. 
FALLADA Hans (təxəllüsü: əsl adı və so- 
yadı Rudolf Ditsen: Ditzen) (21.7.1893, 
Qreytsvald 947, Berlin) - alman 

yazıçısı, “Gənc Gedeşal” (1920), “Anton 
və Herda” (1923), “Kəndlilər, bonzalar 
və bombalar” (1931), “Sonra necə olsun, 
xırda adam?” (1932), “Kim həbsxana ye- 
məyini dad: (1934), “Canavarlar 
arasında canavar” (1937), “Balaca adam 
böyük adam, hamısı bir-birinə qarışıb” 

(1939), “İnsan yuxarıya can atır” (1943, 
nəşri 1953) romanlarının müəllifidir. 
Əsərlərində müasiri olduğu cəmiyyətin 
sosial ziddiyyətlərini əks etdirmişdir. 
“Hər kəs təklikdə ölür” (1947) romanın- 
da Hitler hakimiyyəti dövründə alman 
xalqının mütərəqqi qüvvələrinin faşizmə: 

FALSTER ——геж—фһ—к— oo“. 

qarşı mübarizəsindən bəhs olunur. “Xa- 
tirələr” (1946) kitabı var. 
FALLİBİLİZM (orta əsrlər lt. fali 
səhvlərə meyilli) = insana xas biliklərin 
prinsipial “səhvliyi”, yəni onların səhvlərə 
və yanlışlıqlara meyilliliyi haqqında müd- 
dəa ətrafında toplanmış ideyalar məcmusu. 
Mənşəcə həm də status comuptionis (ilk gü- 
nahla insan ağlının "korlanması") haqqında 
dini təlimə gedib çıxan bu müddəa elmi bi- 
liklər sahəsində Ç.S.Pirs tərəfindən yayıl- 
mişdir. Pirsə görə, hər növ bilik kimi elm 

də səhvlərə meyillidir, lakin o, “özünükor- 
reksiya” qabiliyyətinə план) yəni özü- 
nün qəbul etdiyi qiymətləndirmə meyarları 

və metodları ilə yanlışlıqlarını aradan qal- 
dirir. Buna görə də, elmin metodologiyasını 
qnoseologiyanın nəzəri əsası kimi nəzərdən 

keçirmək olar. Elmdə həqiqətə yaxınlaşma 
yalnız mütəmadi olaraq səhvlərin düzəldil- 

məsi, nəticələrin təkmilləşdirilməsi, daha 

mükəmməl fərziyyələrin irəli sürülməsi 
vasitəsilə mümkündür. Pirsin fikrincə, F. 

haqq qazandırır. Oxşar ideyalar K.Popper 
tərəfindən irəli sürülmüş saxtalaşdırılma 
prinsipinin əsasını təşkil etmiş (bax Suxta- 

laşdırma), lakin Pirsə rəğmən Popper bü- 
tün elmi biliklərin prinsipial olaraq fərziyyə 
xarakteri üzərində durmuş və “təkzib”i el- 
mi metodo- logiyanın təməl daşı hesab et- 
mişdir. 
FALLO XƏSTƏLİYİ (triadası, tet- 
radası, pentadası) - sianozla keçən 
ürəyin anadangəlmə qüsuru. Ən çox yayıl- 
miş Fallo tetradasıdır ("göyərmiş” qüsurla- 
rın 7599-ni, ürəyin bütün qüsurlarının 
896-пи təşkil edir): buna ağ ciyər arteriyası- 
nın stenozu, mədəciklərarası çəpərin yük- 
sək qüsuru, aortanın sağa transpozisiyası, 

sağ mədəciyin hipertrofiyası qoşulur. Kiçik 
qan dövranına az həcmdə qanın daxil olma- 
sı (ağ ciyər kötüyünün stenozuna görə) və 
venoz qanın transpozisiya olunmuş aorta və 
mədəciklərarası çəpərin qüsuru ilə böyük 
qan dövranına qovulması ilə səciyyələnir: 
bu pozulmanın dərəcəsi ağ ciyər arteriyası 

stenozunun ölçüsündən asılıdır. Fallo tetra- 
dasının qulaqçıqlararası çəpərin qüsuru ilə 
birləşməsi (pentada), yaxud qüsurun tərki- 
bində aortanın dekstropozisiyasının olması 
(ЕаПо triadası) da mümkündür. Ürəyin belə 
anomaliyası olan uşaqlarda, bir qayda ola- 
raq, fiziki və zehni inkişafdan geri qalmı, 
narahatlıq, əmizdirmə, qışqırma zamunı 
təngnəfəslik, ümumi sianoz müşahidə olu- 
nur. Onlarda fiziki gərginliyə qarşı dözüm 
azalır, ona görə də yorulma zamanı onlar 
çömələrək otururlar. Bu simptom pasiyent- 
lərin 4093-də həyatın birinci ilinin sonunda 

meydana çıxır. Əl və ayaq barmaqlarının 
“təbil çubuğu” formasında olması, dirnaq- 
Yarın “saat şüşəsi” şəklində deformasiyası, 
ağır yastıayaqlıq, ümumi sianoz səciyyəvi- 
dir. Perkussiya zamanı ürəyin sərhədinin 
azacıq sola genişlənməsi aşkar olunur. Aus- 
kultasiyada ağ ciyər arteriyası üzərində 11 
tonun zəifləməsi, döş sümüyünün sol kəna- 
rında kobud sistolik küy (“qovma küyü”), 
taxikardiya qeyd olunur, Sistolik və nəbz 
təzyiqi azalır. Belə uşaqlarda tez-tez göz- 
lənilməz hipoksiya tutmaları (tövşümə-sia- 
nozlu) baş verir və bu, uşağın həyəcan- 
İanması, tənəffüsün tezləşməsi, 

güclənməsi, bəzən huşun itməsi və qıc ol- 
malarla meydana çıxır, Tutmalar çox vaxt 2 

yaşa qədər uşaqlarda olur və dəmir defisitli 

anemiya olduqda bir neçə dəqiqədən 8-10 
saata qədər çəkir. 

Anatomik pozulmanın tipini dəqiqləş- 
dirməyə və digər qüsurları istisna etməyə 
imkan verən ürəyin kateterizasiyası və 
angioqrafiya mühüm diaqnostik üsullara 
aiddir. 

Selektiv sağ ventrikuloqrafiyanın bö- 
yük diaqnostik əhəmiyyəti vardır, Kontrast 

maddənin yeridilməsi çoxlu trabekulalı sağ 
mədəcik konturlarını görməyə imkan verir. 
Bununla bərabər uzunluğuna, eninə, kontu- 
runa və divarın elastikliyinə görə qıfabən- 
тәг stenozun şəkildəyişmələri aşkar edilir. 
Sol ventrikuloqrafiyada mədəciyin ölçüsü, 
mədəciklərarası divarda qüsurun lokaliza- 
siyası təyin edilir. 

Cərrahi müalicədə iki növ əməliyyat 
nəzərdə tutulur: pallintiv (aorta qövsü ilə ağ 
ciyər kötüyünün sağ şaxəsi arasında anasto- 
mozun qoyulması) və radikal (ağ ciyər arte- 
riyasının plastikası), 
FALLÖP BORULARI (16 əsrin ortala- 
rında təsvir edən italyan alimi Q.Fal/opinin 
adı ilə), balalıq (uşaqlıq) boruları 
məməli heyvanlarda balalığın və insunda 
uşaqlığın enli bağının yuxarı kənarında yer- 
ləşən cüt boruşəkilli orqan. F.b.-nda yu- 
murta hüceyrəsinin mayalanması və onun 
yumurtalıqdan balalığa (uşaqlığa) hərəkəti 

baş verir. 
FALLÖPİ, Faloppio (Falloppio və ya 
Falloppia) Qabriele (təqr. 1523, Modena – 
9.10.1562, Padua) – italyan həkimi və ana- 

tomu, Təbabəti Ferrarada öyrənmişdir, 
Avropanın müxtəlif tibb məktəblərində 
oxumuş və işləmişdir. A.Vezalinin tələbəsi 
olmuşdur. 1548 ildə Ferrarada anatomiya 
prof.-u, 1949 ildən Pizada, 1951 ildən Pa- 
dunda cərrahiyyə və anatomiya ргоб-и ol- 
muşdur. Əsas əsərləri insan anatomiyasını: 
aiddir. Dölün skeleti və damarlarını, habelə 
qasıq bağını, burunun pazabənzər boşlu- 

ğunu, gicgah sümüyünün üz siniri kanalını, 
uşaqlıq borusunu (Fallop boruları) və s. 
təsvir etmişdir. Burunu müayinə etmək 
üçün xüsusi güzgü təklif etmişdir. Bərk və 
yumşaq damağa, ciftə, uşaqlıq yoluna ad 
vermişdir. F.-nin digər əsərlərində - şişlər 
və xoralar haqqında traktatlar, Hippokratın: 
başın yaraları haqqında əsərinə dair şərh- 

ləri, dərmanların hazırlanması, işlətmə dər- 
manları, sifilis haqqında və s. traktatları 
verilmişdir. 

Əsərləri: Obseryaliones anatomicac: Venetil, 
1561: Ора geniina да. Venetis, 1606, Vo, 1-3 
FALMERAYER Yakob Filipp (10.12. 
1790, İtaliya, Bressunon – 26.4.1861, Ва- 
variya, Münxen) - alman tarixçi-bizans- 
şünasi, Klassik, müasir və Şərq filologi- 
yasını, tarixini və fəlsəfəsini öyrənmiş, 
Trapezund imperiyasının tarixini (“бс5- 

ehihte des Kaisertums von Trapezunt”. 
München, 1827) tədqiq etmişdir. F.-in 1830 
ildə irəli sürdüyü yunanların əcdadlarının 
ellinlər yox, əsasən slavyanlar olduğunu 
(slavyan yürüşlərinin nəticələrini şişirdərək 
sübut etməyə çalışırdı ki, Bizans imperi- 

yasının yunan əhalisi slavyanlar tərəfindən 
məhv edilmişdi) iddia edən mübahisəli 

“yunan nəzəriyyəsi" elm tərəfindən rədd 
edilmişdi. F. 1833-34 illərdə Kipr və Ro- 
dos, Moraviya, İstanbul, İtaliya 
hət etmiş, 1841 ildə yenidən İstanbula 
gəlmişdi. 1848 ilin yanvarında İzmirdə ol- 
muşdur, Osmanlı sultanı / Əbdülhəmid tə- 
rəfindən mükafatlandırılmışdır. Ştutqart 

parlamentinin üzvü idi. Parlament qadağ 

olunanda (1849) İsveçrəyə qaçmış, 1850 il- 
də Münxenə qayıdaraq Akademiyada mü- 
hazirələr oxumuşdur. 
FALSET (ital. falsetto, falso - yalan, 
saxta) – vokal ifaçılığında səs registrlə- 
rindən biri (əsasən, kişi səsinə aiddir). Е.- 
də sinə rezonatoru təcrid edilməklə, 
yalnız baş rezonatorundan istifadə olu- 
nur, səs tellərinin kənarları incəlir və ara- 

larında: məsamə əmələ gəldiyi üçün F 
zəif, yumşaq səslənir. 19 əsrə qədər tenor 
səsli müğənnilər zildə oxuyarkən F.-dən 
istifadə etmişlər, Müasir vokal sənətində 

zil səslərin alınması üçün sinə və baş re- 
gistrlərinin qarışığından istifadə olunur. 

Muğam ifaçılığında, eləcə də aşıq musi- 
qisində xanəndə və aşıqlar F.-ə (xüsusilə 

zəngulələrdə) əsaslanırlar, 
FALSİFİKASİYA - bax Saxralaydırma. 
FALSTER - Baltika dənizinin q. hissə- 
sində, Danimarkanın c.-ş.-ində ада, Dani- 

markaya məxsusdur. Sah, 514 m2. Əh, 

434 min (2010). Səthi təpəli düzənlik- 

dir, moren tirələri (hünd. 38 m-ədək) var: 
ərazisinin bir hissəsi dəniz səviyyəsindən 

eyn 

an 
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FALUNQUN 

Falster adası, Nükebinq şəhərindən görünüş, 

dadır. Çəmənlər, tala şəklində en- 
rpaqlı meşə massivləri var. Zelandi- 

ya və Lolların adaları ilə Ҝӧгрб vasito- 
silə əlaqələnir. Şəkər çuğunduru və dənli 
bitkilər becərilir: südlük heyvandarlıq in- 
kişaf etmişdir. Mühüm şəhəri Nükebinqdir. 
FALUNQÜN, Falun dafa(Çindilində 
falun - qanun çarxı: qun - ruhani enerfi 
dafa – Buddanın böyük qanunu) = əsası 
1990-cı illərin əvvəllərində çiqun gimnasti 
kası (Çin ənənəvi bioenergetik məşqlərinin 
mumi adı) müəllimi Li Hunçii (d. 1952) 
ərəfindən qoyulmuş yeni dini hərəkat. 1 

onfusiçilik və daosizmdən 
iynaqlanır. Bu təlimə görə, ruhani inkişaf 

Ҹә, meditasiyalar və F.-un üç 
s dəyərinə (Həqiqət, Mərhəmət, Səbir) 

ddi riayətlə əldə edilir. F. praktikasına 
əmrinlərdən ibarət beş kompleksin (qunfa) 
erası, öz sinsininin (xarakter, tempera- 
ment) təkmilləşdirilməsi və Li Hunçlinin 
mətnlərinin qirnəti daxildir. 

Li Hunçii əvvəlcə hərəkatı təbii şəfa 
haqqında çiqun təliminin bir növü kimi 
qeydiyyatdan keçirmişdi. Sonradan F.-un 

çəkildiyi üçün onun adı 
dırmalar Cəmiyyətinin 

iyahısından çıxarılmışdır (1996). Rəsmi 

mata görə, Çində 1990-cı illərin or- 

ıni tər 
Çin Çiqun 

ida F. ardıcıllarının sayı 2 mİn.--i ça- 
998 ildə Çin Buddist Assosiasiyası 

F.-u buddizmə zidd elan etdikdən sonra Li 
Hünçli ABŞ-a köçmüşdür. 1999 ilin iyu- 
funda: Çində F.-un fəaliyyətinə rəsmən 
qadağa qoyulmuşdur. 
FALYA (Falla) Manuel de (23.11. 1876, 
İspaniya, Kadis – 14.11.1946, Argentina, 
Alta-Qrasiya: Kadisdə dəfn olunmuşdur) 
ispan bəstəkarı, musiqi tənqidçisi, 20 
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əsrin ən görkəmli ispan bəstəkarlarından 
biri. 1899 ildə Madrid konservatoriyasını 
(fp. üzrə X.Traqonun sinfini) bitirmişdir. 
“Ömür qısadır” (1913) operası ilə məş- 
hurlaşmışdır. “Fü- 
sunkar məhəb- 1 

bət” (1915: 1917. 
25 illərdə balet 

kimi yenidən iş- 
lənmişdir) opera- 
baleti, “Üçkünc 
şlyapa” (1919) ba- 
1:6, köhnə ispan 
kəndinin kolori- 

fini canlandıran 

Maestro Pedronun balaqanı” (1923, 

Servantesin “Don Kixot” əsərinin süfeti 

üzrə) birpədəli operası, Гр, ilə от. üçün 
İspaniya bağlarında gecələr” (1916) 

süitası, Ер. üçün “Beti fantaziyası” (1919), 
klavesin ilə ork. üçün konserti (1926), fp. 

pyesləri, mahnıları məşhurdur. 1926 il- 

dən ömrünün sonunadək (fasilələrlə) 
“Atlantida” adlı nəhəng “səhnə kanta- 

tası” üzərində işləmişdir (tamamlanma- 
mışdır: 1962 ildə E.Alfterin versiyasında 
Milanın “La Skala” teatrınds tamaşaya 
qoyulmuşdur). Pianoçu kimi konsertlərlə 
çıxış etmişdir. F. yaradıcılığı üçün 20 əsr 
Qərbi Avropa musiqisi ilə milli musiqi 
ənənələrinin sintezi səciyyəvidir. 1939 
ildən Argentinada yaşamış, əsasən, öz 
əsərlərinə diriforluq etmişdir. 

Əd, Hess С. А. Sacred passions: the life and 

music of M. de Falla, Oxf., N.Y., 2005, 

FAM TUAN (Pham Tuan) (d.14.2.1947, 
Tüaybin əyalətinin Kuoktuan k.) – Vyet- 
nam Sosialist Respublikasının (indiki 
VDR) təyyarəçi-kosmonaytı. Podpol- 

kovnik, iki dəfə 
VDR Qəhrəmanı 

(1973, 1980). Sovet 
İttifaqı Qəhrəma- 
nı (1980). SSRİ- 
də Hərbi Təyya- 
rəçilər Məktəbini 
(1967) vəY.A.Qa- 
qarin ad. Hərbi- 
Hava Akademi- 
yasını bitirmişdir (1982). 1979 ildən 
Y.A.Qaqarin ad. kosmonavtlar hazır- 
layan: mərkəzdə “İnterkosmos” proq- 
ramı üzrə tam hazırlıq kursu keçmişdir, 

1980 il iyulun 23-də “Soyuz-37” kosmik 
gəmisində (V.V.Qorbatko ilə birlikdə) 
kosmosa uçmuşdur. “Soyuz-6” = “Бо. 
yuz-36” — "Soyuz-37" kompleks proqra- 
mının (L.İ.Popov və V.R.Ryuminlə 
birlikdə) həyata keçirilməsində iştirak 
etmiş və iyulun 31-də "Soyuz-36” gəmisi 
ilə Yerə qayıtmışdır (V.V.Qarbatko ilə 
birlikdə). Lenin ordeni ilə təltif еди. 
mişdir. i 
РАМ VAN DONQ (Pham Vin Dönq) 
(1.3.1906, Kuanqnam əyaləti – 29:4.2000, 
Hanoy) – Vyetnam dövlət və siyasi xadimi, 
Kəndli ailəsindən idi. Hanoy kollecində 
təhsil almışdır. 1926 ildə Vyetnam İnqilabi 
Gənclər Cəmiyyətinə, 1930 ildə Hind-Çin 

Kommunist Partiyasına daxil olmuşdur. 

1929 ildə Fransa müstəmləkə idarəsi tərə- 
findən həbs olunaraq 10 il azadlıqdan məh: 
rum edilmişdir. Fransada Xalq cəbhəsi 
hökuməti hakimiyyətə gəldikdən sonra 
1936 ildə azad olunmuşdur. 1941 ildə 

Vyetnamın (Vyetmin) müstəqilliyi uğrunda 

mübarizə liqasının, 1941-45 illərdə Şimali 
Vyetnamda inqilabi bazaların yaradılma- 
sında iştirak etmişdir. 1945 ildə Vyetnam 
Milli Azadlıq Komitəsinin, Vyetnamda 
Avqust inqilabından (1945) sonra Vyetnam 
Demokratik Respublikası (VDR) Müvəq- 
дәб hökumətinin üzvü idi. 1949-5$ illərdə 
baş nazirin müavini, 1954 ildən VDR xarici 
işlər naziri olmuşdur. 1954 ildə Hind-Çin 
üzrə xarici işlər nazirlərinin Cenevrə müşa- 

virəsində VDR nümayəndə heyətinə başçı- 
liq etmişdir. Vyetnamın müstəqilliyinə dair 
Fransa ilə müqavilənin bağlanmasında həll- 
edici rol oynamışdır. 1955 ilin sentyabrın- 
dan baş nazir (1976 ilədək) və xarici işlər 
naziri (1961 ilədək), Cənubi Vyetnamla 
birləşdikdən sonra 1976 ilin iyulundan 
birləşmiş Vyetnam Sosialist Respublikası- 
nin baş naziri (1987 ilədək) olmuşdur, 
FAMA Yucin Frensis (d.14.2.1939, Bos- 
ton) - Amcrika iqtisadçısı, Nobel mükafatı 
laureatı (2013, R.Şiller və L.P.Hansenlə 

birgə). Таз Un-tində bakalavr (1960) və 

FAN DAĞLARI 

Çikaqo: Un-tində 
(1964) fəlsəfə dok- 
toru: (iqtisadiyyat 
və maliyyə) dərə- 
cəsini almışdır. 
1963 ildən Çikaqo 

görə qiymətli kağızların dəyəri şirkət 
haqqında bütün məlumatları əks etdirir. F. 
bazarın səmərəliliyinin üç formasını fərq- 

zəif, orta və güclü. Zəif olduqda, 
qiymətlər daim aktivlərin əvvəl 

qiymətlərini əks etdirir, aktivlər isə əlçatan 
məlumatları hesaba almaqla cari qiy- 
mətləri müəyyən edir. Orta formada bütün 
açıq informasiya (əvvəlki qiymətlər, şir- 
kətlərin məlumatları, maliyyə hesabatları, 
xarici vəziyyət) aktivin qiymətinə daxil 
edilir. Güclü formada xüsusi və insayder 
məlumatları bazar qiymətlərinə tez təsir 
göstərir. 

F.-nın metodu bazardakı bütün alınan- 
satılan səhmlərin dinamikasını eyni zaman- 
da təhlil etməyə imkan verir. Onun tədqi- 
qatlarının nəticələri investisiya fondları 
sənayesinə təsir göstərdi: bazar indeksləri- 
nin ardınca gedən fondlar yarandı. 
Əsərləri: The behnivior ofstock market-prices: 

Јолгпај of Business, 1965. Vol. 38. Nal: The ad- 
stment ofstoek prices 1o nevv informationi İntema- 
(олај Economic Ҝеҹев. 1969. 810 (eo-author): 
Efficient capital markets: A генси of iheory and em- 
pirical york // /oumal of Finance, 1970. 625: Foun- 
dations of finance. N.Y., 1976. 
FAMAQÜSTA (türk. Mağusa və ya 
Gazimağusa, yun. Аннӧӱохстос̧, 
Ammöchostos) - Kipr a--nın c.-ş.-ində 

şəhər və port. Əh, 40,9 min (2011). 
F.-dan şm.-da Mikena dövrünə aıd 

yaşayış məskəni qalıqları olan Enqomi k. 
və qədim Salamin ş. (ellinizm dövrü tikili- 
lərinin qalıqları) yerləşir. Ellinist Misirin 
çarı 11 Ptolemey tərəfindən e.ə, 3 əsrdə 
salınmış antik Arsinoyanın yerində yaran- 
mışdır, 13 əsrin 70-ci illərinədək kiçik 
balıqçı qəsəbəsi olmuş F. 1291 ildə Tirin 
süqutu və səlibçilərin oradan çıxmasından 
sonra xristian dünyasının inkişaf etmiş 

mərkəzlərindən biri idi. 1373 ildə Genuya 
respublikasının, 15 əsrdə isə Venesiyanın 
hakimiyyəti altına düşmüşdü. 1570 ildə sul- 
tan 11 Səlimin qoşunları F.-nı mühasirəyə 
almış, 1571 il avqustun 1-də şəhəri tutmuş- 

dular, B.Britaniyanın tabeliyinə keçəndə də 
F. mühüm dəniz portu olmuşdur. 1960 il 
Konstitusiyasına görə şəhər yunan və türk 
bələdiyyələrinə bölünmüşdür. 1974 ilin av- 

qustundan Şimali Kipr Türk Resp.-nın nə- ündədi 

F.-da şəhər divarları və içqala (14-15 
əsrlər), 2 qotik kilsə (hər ikisi 14 əsr, ha- 
zarda hər ikisi məsciddir), Renessans döv- 
rünə aid saray (1552-54) və “Martinenqo 
istehkamı” (1558-62: hər iki abidənin 
memarı C.Sinmikeli) saxlanılmışdır. F.- 
dan şm.-da Mikena dövrünə aid yaşayış 
məskəninin qalıqları olan Enqomi k. və 
qədim Salamin ş. (ellinizm dövrü tikililə- 
rinin qalıqları) yerləşir. 

Ticarət mərkəzidir, Yeyinti və toxu- 
culuq sənayesi inkişaf etmişdir. 
FAMEN MƏRTƏBƏSİ (Belçikada, Ar- 
den yüksəkliyində Famen adlı yerin adın- 
dan) - Devon sistemi üst şöbəsinin üst 

mərtəbəsi (бах Devon sistemi (dövrü). 

1885 ildə Belçika geoloqu A. Dümon tərə- 
findən ayrılmışdır. Əsasən üç yarımmərtə- 
bəyə bölünür. Azərb.-da çöküntüləri Nax. 

MR-də var: gilli şistdən, qumdaşı və əhəng- 
daşından ibarətdir, Xarakter faunası çi- 
yinayaqlılar və s.-dir. 
FAMİLİYA (lat. familia - ailə) - 1) bax 
Soyad, 2) Ailə, nəsil. 3) Qədim Romada 

qan qohumları ilə yanaşı qulların da daxil 
olduğu ailə təsərrifat-hüquqi vahidi. 
FAMİNTSIN Andrey Sergeyeviç (29.6. 
1835, Moskva – 8.12.1918, Petroqrad) – 

mis bitki fizioloqu. Peterburq EA-nın 
akad.-i (1884). S-Pb Un-tini bitirmişdir 

(1857). L.S.Senkovskinin tələbəsi, 1861-89 
illərdə S-Pb un-tndə işləmiş (1872 ildən 
prof:), 1889 ildən Rusiyada ilk anatomiya 
və fiziologiya laboratoriyasını yaratmış və 
ona rəhbərlik etmişdir (1890). Əsərləri 

bitkilərdə fotosintezə və maddələr müba- 
diləsinə həsr edilmişdir, süni işıqlandırma 
zamanı fotosintez proseslərinin həyata ke- 
çirilməsinin mümkün olduğunu göstər- 

mişdir. İlk dəfə 
(1867, ОХ.Ва- 
ranelski ilə birgə) 
şibyələrdən yosun- 
ların yaşıl hücey- 
rələrini ayırmaqla 
onların simbiotik 
təbiətini sübut et- 
mişdir. V.İ.Ver- 
nadski ilə birlikdə 
Rusiyada təbii istehsal qüvvələrinin öy- 

rənilməsi üzrə komissiya yaradılmasına 
təşəbbüs göstərmişdir. Azad İqtisadi Cə- 
miyyətin prezidenti (1906-09), rus bota- 
nika cəmiyyətinin fəxri prezidenti olmuş- 
dur (1916), “Bitkilərdə maddələr müba- 

diləsi və enerfinin çevrilməsi “(1883) və 
ilk "Bitki fiziologiyası” dərsliyinin (1887) 
müəllifidir. 
FAN С̧ЈЕХ (təqr, 450-515) - Çin mate- 
rialist filosofu. Axirət dünyası haqqında 
mahayana təliminə qarşı yönəlmiş "Şen 
melun” (“Canın məhvi haqqında”) trak- 

tatının müəllifidir. Dialoq formasında ya- 
zılmiş traktat canın və bədənin qarşılıqlı 
münasibəti haqqındadır. F.Ç.-ə görə, can 
bədənin funksiyasıdır və onun ölümü ilə 
məhv olur: bədənin bütün hissələri eyni 
zamanda canın hissələridir. F.Ç. insan- 
ların cəhənnəm әгаһи qorxusundun və 
axirətdə mükafat qazanmıq ümidindən 

azad olması üçün canın ölməzliyinin in- 
karını mühüm vasitə hesab edirdi. 
FAN DAĞLARI - Tacikistan Resp.-nın 
şm--q.-ində Zərəfşan silsiləsinin daha çox 
qalxmış mərkəzi hissəsi. Arçameydan (q.- 
də) və Fandərya (ş.-də) çayları arasındı 
yerləşir. Hünd. 5000 m-dən (yüksək nöq- 
təsi 5489 m, Çimtaqra 4.) çoxdur. Əsasən 

yun əhəngdaşından ibarətdir, Qə- 
formaları, şişuclu zirvələr, bu- 

Famaqusta şəhərindən görünüş. 



yırdı. Fəlsəfə və elmin harmoniyasını “Də- 

yişikliklər kanonu”nun (“İ-szin”) ümumi 

metodoloyi “rəmzlər və ədədlər haqqında 
təlim”i (syan şu с̧ј syue) təmin edir. F.İ 
varlıq konsepsiyasında “beş stixiya/cle 
ment” (u sin) arasında mərkəzi mövqeyə 

ik və ümumdünya pnevması (si) ilə 
eyni olan odu fərqləndirirdi. Ömrünün son 
İlərində F.İ. varlığın əsasını “böyük vahid” 

(da i), yaxud “həqiqi vahid” (çien 4) kimi 
qla konfusiçiliyi, daosizmi Və bud. 

irdi. 

FANAQÖRİYA (yun. Фаусубрела) – Ta- 
man y-a-nda (Rusiyanın Krasnodar diya- 
rının Sennaya qəs. yaxınlığında) antik şəhər 

su altındadır). 

dan, müntəzəm surətdə 

ks fiqurlu terrakot qab. 

1936 ildən 1940 ilədək (V.D.3lavatski) və 
1947 ildən (M.M.Kobilina), 1975 ildən 
(V.S.Dolqorukov), 1993 ildən (V.D.Kuz- 

netsov) arxeoloyi qazıntılar aparılmışdır. 
Şəhərin ən qədim şm. rayonu və port su al- 
tında qalmışdır (1958-59 illərdə sualtı qa- 

zıntilar). 
Əsası təqr, е.ә. 543 ildə Əhəməni 

hökmdan // Kirin (Böyük K ir) İoniyanı 
işğalı zamunı Teos ş.-ini tərk etmiş əhali 
tərəfindən qoyulmuş, onların başçısı Fa- 
naqorun adı ilə adlandırılmışdır. Е.ә, 5 əs- 
rin sonlarından Bospor dövlətinin tərkibin- 
də ikinci paytaxt, “Asiya" hissəsinin əsas 
şəhəri idi. Çiçəklənməsi е.ә. 4 əsrə təsadüf 
edir. Е.ә. 4-1 əsrlərdə burada sikkə zərb: 
edilirdi. E.ə. 2 əsrin sonunda Pont çarlığı 
tərəfindən işğal olunmuşdur, e.ə. 63 ildə V7: 

Mitridat Eypatora qarşı üsyanın mərkəzi 
olmuş, e.ə. 1 əsrin ortalarında onun oğlu // 
Farnak tərəfindən dağıntılara məruz qalsa 
da, tezliklə bərpa edilmişdir. Təqr. e.ə, 17- 
12 illərdə Roma imperatoru Oktavian Ау- 
qustun kürəkəninin şərəfinə müvəqqəti 
Aqrippiya adlandırılmışdır. Son antik dövr- 
də F.-nin sahəsi azalmış: eramızın 6 əsrinin 
ikinci rübündə şəhər dağıdılmışdır, 7 əsrdə 
yenidən dirçəlmiş F. bulqar xanı Kubrarın 
yaratdığı Böyük Bulqarıstan dövlətinin 
paytaxtı idi. Bundan sonra Bizansın, ardın- 
ca isə Xəzər xaqanlığının tərkibinə qatıl- 
mışdır. Təqr. 704 ildə devrilmiş Bizans 
imperatoru // Yizrinian F.-ya sığınmışdır, 
Təqr. 10 əsrin əvvəllərində sakinləri tərə- 
findən tərk edilmişdir. Əhali (yunanlar, 

sindlər, meotlar, sarmatlar) əkinçilik, hey- 
vandarlıq, balıqçılıq, üzümçülük, sənətkar- 
lq və ticarətlə məşğul idi. F.-da qala di- 
varlarının özülləri, yaşayış məhəllələrinin 
qalıqları (məs., e.ə. 2 əsrin sonuna aid 
naxışlı suvaq çəkilmiş ev), e.ə. 4 əsrə aid 
gimnasi, termalar, eramızın 1 əsrinə aid qu- 

FANEROZOY EONOTEMİ (EONU) 

FANATİZM (fr. fanatisme, lat. fanaticus 
özündən çıxmış, azğın) - öz inanclarına, 

yaxud əqidəsinə coşqun sədaqətlə yanaşı, 
eyni zamandadigərlərinin baxışlarına, əqi- 
dəsinə ifrat dözümsüzlük. 
FANDANQO - ispan xalq rəqsi. Kastili- 
ya və Əndəlisdə geniş yayılmışdır. Mu- 
siqi ölçüsü 3/4, tempi mülayimdir. F.-nun 
bütün növləri mahnının müşayiəti ilə 
qoşa ifa olunur. 18 əsrdən F.-nun bəstə- 
karlar (K.V.Qlyuk, V.Motsart, N.Rim- 
ski-Korsakov, E.Qranados və Ы.) tə- 
rəfindən işlənmiş melodiyaları ayrı-ayrı 
orifinal əsərlərə daxil edilmişdir. 
FANDERBEYLPARK, Vanderbeyl- 
park(Vanderbiilpark) — CAR-da, Qautenq 
əyalətində şəhər. Әһ. 220 min (2010). Vaal 

çayı sahilində, Feriniginq ş--nin yaxınlığın- 
dadır. 1949 ildə H. van der Beyl tərəfindən 
salınmış və onun şərəfinə adlandırılmışdır. 
Qara metallurgiya, kimya, maşınqayırma 

sənayesi, İES var. 
FANDƏRYA – Тас, Resp.-nda çay. 7: 
şan çayının sol qolu. Yaqnob və İsgəndər- 
dərya çaylarının birləşməsindən əmələ 
gəlir. Uz. 24 Хон (Yaqnob çayının mənbə- 
yindən 140 kn), hövzəsinin sah. 3230 Хет”. 

Zərəfşan silsiləsini kəsib keçir, kanyon və 
astanalar əmələ gətirir. Qar və buzlaq suları 
ilə qidalanır. Maydan sentyabrın əvvəlinə- 
dək daşqınlar olur. Ortaillik su sərfi 62,6 
m/san. Daşkənd-Düşənbə avtomobil yolu 
F. dərəsi boyu keçir. 
FANDİ (Fandy) — Atlantika okeanının Şi- 
mali Amerika sahillərində körfəz: Men Ҝӧг- 
fəzinin şm.-ş. hissəsi, Kanada və ABŞ-ın 
sahillərini yuyur. Uz. 300 kn, eni 90 krr-ə, 
dərinliyi giriş hissədə 214 m-ə qədərdir. 
Dünya okeanında ən yüksək (18 m-dək) qa- 
barmalar burada olur. Sent-Krua, Sent-Con 
çayları bura tökülür. Balıq ovlanır. Mühüm 
portu Sent-Condur. 

Fanderbeylpark şəhərindən görünüş 

və eni üzrə kifayət qədər mexiniki möh- 
kəmliyə malik olur, anizotropdur, onun orta 
sıxlığı (həcmcə) təbil ağac materialını nis- 

bətən xeyli azdır. Əsasən, inşaat işlərində, 
gəmiqayırmada, maşınqayırmada, mebel 
hazırlanmasında və s. işlədilir. 
FANEROFİTLƏR (yun. обусрӧ = görü- 
nən, açıq, aşkar və футбу - bitki) — qışın və 

quraqlığın ağırlığına dözən, yenilənmə tu- 
murcuğu topraq səthindən hündürdə yerlə- 
şən bitkilərin həyat forması. Buna görə də 
F. (ağaclar, kollar, oduncaqlaşmış sarma- 
şıqlar) mülayim iqlim şəraitində sayca üs- 
tünlük təşkil edirlər. Mülayim və soyuq 
qurşaqlarda, həmçinin quraqlıq ərazilərdə 
bitən F.-in tumurcuqları pulcuqlarlı, bəzən 

Fandi kü 

qatranla qorunur. Hündürlüyündən asılı 
olaraq F. mikrofanerofitlər (2-8 m), me: 

fanerofitlər (8-30 m) və meqafanerofitlərə 
(30 m-dən çox) bölünür. 

FANEROZÖY ЕОХОТЕМИ (EONU), 
Fanerozoy(yun. çüvzpöç- açıq Ен 

həyat, həyat tərzi) - ümumi stratiqrafik 
şkalanın ən iri bölməsi, Yerin geol. ta 
rixinin ümumi davamiyyət müddəti 535 
mln. il (beynəlxalq stratiqrafik şkalada bu 
rəqəm 541-1kimi göstərilir) olan Paleozoy 
Mezozoy və Kaynozoy eralar 
ən böyük vaxt intervalı. “F.e 
Yerin geol. tarixini 2.eona (Kriptozoy eonu 
və Fee,) ayırmış Amerika geoloqu C.Çed 

vik təklif etmişdir (1930). 

əhatə edən 

terminini 

zinin sahili, Kanada. 

FANER (alm. Fumier: fr. foumir – təchiz 
etmək, qoymaq) = bir-birinə yapışdırılmış 

lir, bu yular, с.-. hissəsində “Keramik” adlı du- 

İüsçülar rayonu (dulus sobaları, keramika) 
ra aşkar edilmişdir. Qazıntılar zamanı yunan üç və ya daha çox şpon lövhəsindən hazır- 

ya, musiqi: kitabələri, on minlərlə sikkə, o cümlədən lanmış taxta material. F. üçün, əsasən, ağ- 
д izrə) dəfinələr, mərmər heykəllərin fraqmentləri, caqayın, bəzən şam ağacı, qızılağac, göyrüş 

əlsəfə, təbiy keramika və metal plastikalar, qabarıq baş- və fistiq ağacı şponundan istifadə edilir. 

ahid reallığın iki tə. 

daşılar, sarkofaqlar və onların mərmərdən, 
sərv ağacından, kirəcdən, gildən olan his- 
sələri, zərgərlik məmulatları və s. tapılmış- 

Bir-birinə yapışdırılan lövhələrin lifləri qar- 
şılıqlı perpendikulyar istiqamətdə olmalı- 
dir. Yapışdırmaq üçün sintetik termorcaktiv 

ənə (fenol-formaldehid, karbamid və s.) və ya 
təbii (albumin, kazcin) yapışqanlır işlədilir 
F.-in metallaşdırılmış, armatırlanmış və 
odadavamlı növləri olur. F. lövhələrin qa- 

imliğı 1-19 тип (12.mr-dən qalın təbəqələr 
Е. tavası adlanır) olur. Xüsusi növləri: ba- 

radavamlılığı yüksəkdir), deko- 
rüüklü), profilli (pres-qəlib- 

də preslənməklə alınan) və s.-dir. F. uzunu 

dır. F.-nın yaxınlığında torpaq qəbirlərdən 
və kurqanlardan ibarət nekropol yerləşir 
(sah. təqr. 900 haz 1964-65 illərdə tədqiq 
edilmişdir). Qonşuluqdakı sönmüş palçıq 
vulkaninin üzərində məbədgah qalıqları 
aşkarlanmışdır. 2014 ildə “Fanaqoriya” Ta- 
rix-Arxeologiya Muzey-Qoruğu yaradıl- 
mışdır. 
FANARİOTLAR - bax Fənərlilər. 

ə "clm”in (“с̧ј se 

ərqləndirilməsi üçün 
Bu zaman o, Qərb 

4”dan məhrum olan 
inaslığ”a, Çin “prinsip haqqında tə 

x Neokonfu lik) üçün 
ış “ilkin impulslara 

ə meyillənməni səciyyəvi sa- 



FANXİO 

terozoyun əvvəlində Yerdə Şimalı 
Amerika (yaxud Lavrenti), Şərqi Avropa 
(Baltika), Sibir, Çin-Korey Cənübi Çin 

üYansızı), Tarim, hipotetik Hiperborey və 
Qondvana kimi iri kontinental massivlər 
mövcud olmuşdur. Massivləri paleookcan 
sulurı ilə dolmuş kontinentlərarası mütəhər-: 

rik qurşaqlar (Şimali Atlantika, Ural-Oxot, 
Araliqdənizi, Arktika) ayırırdı. Paleozoy 

hərrik qurşaqlar mürəkkəb və: 
çoxmərhələli təkamül yolu keçib. Mezozo- 
yun əvvəlində paleookcanların qapanması 
və əksər qədim kontinentlərin kol/iz 
mütəhərrik qurşaqların inkişafının tamam- 
lanması və Pangeya И superkontinentinin 
formalaşması ilə nəticələnib. Təqr. 175 
mln. il bundan öncə Рапесуа II parçalan- 
mağı başlayır və müasir okcanlar (At- 
lntika, Hind, Şimal Buzlu və Neotetis 

okeanları) yaranır, Kaynozoyda Neotetis 
yerində kollizion Alp-Hi- 

: q qurşağı formalaşır. Ümu- 
miyyətlə, Fanerozoy boyu kontinental qı 
bığın sahəsi genişlənməyə başlayıb. Fane- 

n sonunda Yer müasir formasını alır 

boyu mü 

müasir insan (//omo sapiens) yaranır. F.e: 
üxtəlifliyi ilə izvi aləmin zənginliyi və n 

seçilir 
FANXİO (F o) Xuan Manuel (24.6. 

1911, Buenos-Ayres əyaləti, Balkarse 

995, Buenos-Ayres) – Argentina 
Dünya tarixində ən yaxşı av- İmar imançı 

yyürüşçülərdən 

Şimal Qran 
risində (€ 

Premio del Norte) çıxış edərkən qazan. 
lir, 1950 ildən Argentina hökuməti- 

təyi ilə 

ın 

nin d Formula-1 dünya çem- 
natlarında çıxış etmişdir. 4 müxtəlif 

ın - “Alfa Romeo” (1951) 
(1954, 1955), "Ferrari" 

Mazcrati”nin (1957) heyə- 
də çıxış edərək çempionatların qalibi 

ş yeganə pilotdur. Çempionatlarda 
Alfa Romeo” (1950), “Mazerati” (1953) 

ies-Bens 

1956) və 

2-ci yerə layiq görülmüşdür. 24 
Qran-pri yarişında (51 yarışın iştirakçı- 

lur) qələbə qazanmışdır. “For- 
mula-1” tarixində ən yaşlı dünya çem- 
pionudur (46 yaş, 41 gün). Maestro ləqə- 
binə layiq görülmüşdür. 1986 ildə Bucnos- 
Ayresdə Avtomobil muzeyini açmışdır. 

NQAREİ (VVhangarci) – Yeni Zelandi- 
yada, Şimal a.-nın şm.-ında şəhər. Əh. 52 
min (2013). Sakit okeanın Brim körfəzi sa- 
hilində port (əsasən, neft idxalı). D.y, st. 

1769 ildə C.Kukun Şimal a.-na gəlişinə 
qədər F. muorilərin inkişaf etmiş məskəni 
idi. 19 əsrdə адада tayfalararası müharibə- 
lər zamanı tayfa başçılarının yığıncaqları 
F--də keçirilirdi. Sonralar ticarət məntəqə- 
sinə çevrilmiş F.-də, əsasəri, kauri ağacının 
oduncağı, buğda və kömür satılırdı. İlk av- 
ropalılar bu ərazidə 1839 ildə məskunlüş- 
mişlar. 20 əsrin əvvəllərində F. Nortlendin 
əninkişaf etmiş şəhəri olmuşdur. 1911 ildə 
şəhərdə ilk elektrik şəbəkəsi quraşdırılmış, 
1923 ildə Oklend ş--nə qədər ду. xətti çə- 
kilmişdir. 

Kimya, пе emalı, yeyinti sənayesi in- 
kişaf etmişdir. Müxtəlif gübrələr, sement, 
şüşə istehsal olunur. 

Kıt-nda heyvandarlıq mühüm yer tu- 
tur. Ət-süd məhsulları, həmçinin yun və də- 
ri istehsal olunur. Sitrus və digər subtropik 
meyvələr (əsasən, kivi) yetişdirilir. 
FANQLAR (özlərini belə adlandırırlar, 
hərfi mənası “adamlar”), panqvelər, 
paxuinlər, fanvelər, mfanqlar- 
Kamerunda (Sanaqa çayından c.-da), Qa- 
bonda (Oqove çayının orta axarından şm.- 
da) və Ekvatorial Qvineyada (Rio-Muni 
mərkəzi r-nunda) banırılar qrupu. Tərkibi- 
nə: F. özləri və ntumlar (Ekvatorial Qvine- 
yanın əsas əhalisi (0,5 mİn. nəfər) və Qa- 
bonda ən iri xalq (0,5 mln. nəfər): 0.2 mİn. 
nəfər Kamerunun Cənub əyalətinin c.-unda 

yaşayır (2016)|: Kamerunda — bulular və 
benclər (əsasən, Cənub əyalətinin şm.-ın- 
da, Mərkəzi əyalətin c.-unda və Şərq əyalə- 
tnin q.-ində — 1,1 min. nəfər), qbiqbillər 
(bebillər, bebelelər: Mərkəzi əya- 
lətin ş.-ində və Şərq əyalətinin şm.-ında 
100 min nəfər), yaundelər (evondolar), 

mvelelər və betilər fəsasən, Mərkəzi əyalə- 
tinin şm.-ında = 1, mln. nəfər (sayca ikinci 
xalq)), etonlar (əsasən, Mərkəzi əyalətin 

Lekye dep-tində – 140 min nəfər), basalar 
(Sahilyanı əyalətin ş.-ində, Mərkəzi ə 
tin c.-q--ində və Cənub əyalətini q.-ində — 
0,6 mİn. nəfər) və b. daxildir. Həmçinin 

Bioko a.-nda (Ekyatorial Qvineya), Konqo 
Resp.-nda, San-Tome yə Prinsipidə,həm- 
çinin Fransada, İspaniyada və Qərbi Avro- 
panın digər ölkələrində yaşayırlar: Ümumi 
sayları təqr, 5 mİn. nəfərdir (2016), 

Dualalar və makalarla qohumdurlar, 
Dilləri bantu dillərinin A zonasına daxildir. 
Yaunde, yaxud evondo (dialektlərlə), fanq, 

ve (dialektlərlə), bulu, bene, beti, 
mvele dillərində danışırlar. Dindarların ço- 
xu ənənəvi inanclarını saxlayır, xristianlıq 

Fanqlara məxsus: 
mərasim maskis, 
20srin ortaları. 

və afroxristian kultları da yayılmışdır. 

19 əsrin əvvəllərində Konqo çayı höv- 
zəsindən köç edən F. aborigen piqmeyləri 
sıxışdıraraq indiki ərazilərdə məskunlaş- 
mışlar, Ənənəvi məşğuliyyətləri talalarda 
topik toxa əkinçiliyi (elevsina, kalış, qarğı- 
dalı, yerfindiği, yams, maniok, tərəvəz, 
banan, yağ palması, tütün), ovçuluq, ba- 
lqçılıqdır. Sənət sahələri ağac və sümük 
üzərində oyma (stilizə edilmiş uzun bo- 
yunlu əcdad başları, antropomorf maskalar, 

təbillər, dekorativ lövhələr, çoxfiqurlu mü- 

rəkkəb kompozisiyalar və s.), polixrom 
həndəsi naxışlı hörmə səbət və həsirlər, də- 

mirçilik, duluşçuluqdur. Meşələrdə ağac tə- 
darükü, həmçinin kakao, banan, heveya, 

yağ palması plantasiyalarında və şəhərlərdə 
(xüsusilə Yaundedə) mövsümçülük yayıl- 
mışdır. Yaşayış məskənləri xətti planlıdır 

(“uzun kəndlər”). Palma yarpaqları və ot- 
dan dördyamaclı, yaxud ikiyamaclı hündür 
dam örüüyü olan, hörmə divarlı, karkaslı, 
ətrafinda açıq eyvanlı evləri düzbucaq planı- 
фи. Ənənəvi geyimləri kişilərdə ağac qü- 

bığından bel sarğısı, qadınlarda qüru ot dəs- 
təsidir. Tatuirləmə yayılmışdır. Tayfa baş- 
çıları çiyinlərinə bəbir dərisi örtürdülər. Ye- 
məkləri tərəvəz və meyvə əlavə olunan 
sıyıqlardır. Qohumluğu ana xətti üzrə hesab- 
lanan qəbilə təşkilatları, böyük ailələr, kənd 
icmaları, gizli ittifaqlar mövcud idi. Ənə- 
nəvi inancları əcdadların (biyeri), təbiət qi 
vələrinin kultları, fövqəltəbii evur qüvvəsinə 
inamdır: timsah kultu yayılmışdır. Folkloru 
(əfsanə, təmsil, nağıl), musiqi və rəqs sənəti 
zəngindir. Yaundelərdə 20 əsrin ortalarında 
bikutsi musiqi yanrı formalaşmışdır. 
FA NQUN (1316, Laos, Luanqphabanq = 
1373, yaxud 1393, Tayland, Nan) — Laos- 

dakı Lansanq dövlətinin banisi və ilk kralı 

11353-73). Laos şahzadəsi Phi-Fa tərəfin- 
dən qovulan atasının sığındığı Khmerlərin 
Anqkor sarayında tərbiyə almış, Khmer: 
hökmdarı Cayyavarman Parameşvaranın: 
qızı ilə evlənmişdi. 1340-50-ci illərdə: 

Fanşipan dağı 

khmer ordusunun başında Mekonq çayının 
orta axarı boyunca əraziləri tabe etmiş və 

özünü paytaxtı Luanqphabanq (paytaxt 
kimi şəhər Syan Donq Syan Tonq adlanırdı) 
olan Lansanq dövlətinin kralı elan etmişdi 

(1353), F.N. ölkədə buddizmi yaymış, 1373 
ilədək krallığın ərazisini Cənubi Çindən 

Кһтег imperiyasinadək, Annam d-rından 
Korat yaylasınadək genişləndirmişdi. 
FANÖN Frans (20.7.1925, Martinika, For- 

de-Frans = 6.12.1961, ABŞ, Merilend ştatı, 

Betesda) — Əlcəzair filosofu, sosioloq və 
siyasi mütəfəkkir. İxtisasca həkim-psixiatr 
olmuşdur. 1951 ildən Əlcəzairdə yaşamış, 
Blida-İuanvil hospitalında psixiatriya şöbə- 
sinə (1953-56) başçılıq etmişdir. Müstəm- 
ləkəçiliyin irqi istismar sistemi kimi tənqid 
olunduğu "Qara dəri, ağ maskalar” (“Peau 

noire, masqucs blancs”) kitabı 1952 ildə 

nəşr edilmişdir. 1954 ildə Əlcəzairin müs- 
təqilliyi uğrunda hərəkata qoşulmuş, 1956 
ildə Milli Azadlıq Cəbhəsinin mətbu orqanı 
"Əl-Mücahid” qəzetinin baş redaktoru ol- 

muşdur. 1958 ildən Əlcəzair Respublikası 

Müvəqqəti hökumətinin (ƏRMH) müxtəlif 
siyasi və diplomatik tapşırıqlarını yerinə 
yetirmişdir, ömrünün son illərində ƏRMH- 

nin Qanadı diplomatik nümayəndəsi idi. 

Ölümündən az əvvəl buraxılan “Lənətlə 

damğalanmışlar” (“Les damncs de la 
Мете") kitabında metropoliya hakimiy- 
yətindən qurtulma üsulu kimi dinc danı- 
şıqları inkar edir, müstəmləkə geriliyinin 
aradan qaldırılmasında əsas rolu istismar- 
çılara qarşı inqilabi mübarizəyə ayırırdı. 
FANŞİPAN, Fansipan (Fan Si Pan) – 
Vyetnamın şm--q.-ində dağ (hünd. 3143 m, 
ölkənin ən yüksək nöqtəsi). Əsasən kvarsit, 
qranit və qneyslərdən ibarətdir. Dik ya- 
mazlı dərin dərələri, iti yalları var. Yamac- 
larının aşağı hissələrində həmişəyaşıl me- 
şələr, 1700-1800 m-dən yuxarıda yarpağı- 
tökülən və iynəyarpaqlı meşələr yayıl- 
mişdir, 

————ı3:010137777 ”. иһиоеаоданы 

Fantxyel şəhərindən görünüş, 

FANTASTİKA - bax Elmi ЈангахиКа. 
FANTASTRÖN, fantastron avto- 
generator- zamınla mütənasib dəyişən 
elektrik gərginliyi impulsları yaradan, av- 
törəqs və ya gözləmə relimlərində işləyən 
birkaskadlı relaksasiya generatoru. Dəyi- 
şən gərginliyin düşküləri böyük olan F 
elektron lampaları (əsasən, pen/oid və pen- 

ад) əsasında, kiçik gərginlik düşkülü F. 
isə bipolyar və ya unipolyar tranzistorlar 
əsasında hazırlanır. F. radiotexnikui 

tomatikada və telemexanikada, əsasən, mi- 

şarşəkilli gərginlik generatoru və böyük 
təsiretmə müddətinə malik düzbucaqlı im- 

pulslar generatonu kimi, həmçinin impuslar 
arasındakı zaman intervallarının ölçülməsi 
və s--də işlədilir. F.-un modifikasiyası sa- 
natrondur. 

FANTAZİYA - bax Təxəyyül. 
FANTAZİYA (yun. pavtasit.- təxəyyül) 

sərbəst formalı instrumental musiqi 
pyesi, F.-da improvizasiya mühüm әһә- 
miyyət kəsb edir. 16 əsrdə rokkara və 

riçerkara yaxın polifonik pyeslər F. ad- 
lanmışdır. 17 əsrdə konsert, simfoniya, 
uvertüra, sonata və rondonun təsirinə 
məruz qalmışdır. 17-18 əsrlərdə F.-dan 
fuqaya, bəzən isə sonataya müqəddimə 
kimi istifadə olunmuşdur. 19 əsrdə quru- 
fuşca sonataya, bəzən simfonik poemaya 
yaxın əsər, eyni zamanda opera, balet, 
xalq mahniları mövzuları əsasında virtu- 
oz pyes kimi geniş yayılmışdır. Azərb. 

xalq calğı alətləri ork. üçün Ü.Hacıbəyli, 
S.Rüstəmov və b. F.-lar bəstələmişlər. 
FANTEN-LATİR (Fantin-Latour) Anri 
(14.1.1836, Qrenobl — 25.8.1904, Horman- 

diya, Bürc) — fransız boyakarı və qrafiki, 
1850-ci illərdə Parisdə oxumuş, E.Mane 
ilə dostluq etmişdir. Yaradıcılığına Q.Kur- 
bevə C.Uistlerin təsiri olmuşdur. Boyakar- 
liq və musiqidə yeni ideyaların tərəfdarı 
olan F.-L., yaradıcılığında 17 əsr holland 

boyakarlığı ənənələrinə əsaslanmışdır. Na- 

. дӱ- 

türmortlar, rəssam və yazıçıların qrup por- 
tretlərini, simvolizmə yaxın tablolar və li- 
toqrafiyalar yaratmışdır. 

FANTXYET (Phan Thiğt) - Vyetnimın 
c.-unda şəhər. Bintxuan əyalətinin inz. m. 

Әһ, 205 min (2005). Cənubi Çin dənizi 

sahilində port. Yeyinti sənayesi, balıq ovu 
və emalı müəssisələri var, Kurort zonasında 
yerləşir 
FANTİ DİLİ - fanrilərin dili. Qana 
Resp.-nın rəsmi dövlət dillərindən biridir 
Kva dil ailəsinin potu:tano qolunun çyi- 
fanti qrupuna daxildir. 19 əsrdən latın 
qrafikasına əsaslanan yazıdan istifadə 
edilir. 
FANTİ KONFEDERASİYASI - 1) At- 
lantika okeanı sahillərində, Qərbi Afrikadı 

(indiki Qana ərazisində) funrilarin icma bir- 
likləri ittifaqı. 18 əsrin əvvəllərində Азани 
konfederasiyası ilə mübarizə məqsədilə 
yaradılmışdı: 18 əsrin ortalarında Şərq (Bo: 

Fanten-Latur A. “Sonyanın portreti". 1890. 
Milli İncəsənət qalereyası. Vaşinqton. 



FANTİLƏR 

roboro) və Qərb (Ekumfi) konfederasiyalı- 
пла parçalanmışdı. 19 əsrdə ingilislərin tə- 
rəfində /ngiltərə-Aşanti müharibələrində 
iştirak etmişdir. 2) Fantilərin Qvineya kör- 
fəzi sahillərində 1868-73 illərdə mövcud 
olmuş erkən siyasi qurumu. Paytaxtı Man- 
kesim idi. Müstəqillik uğrunda mübarizə 
şəraitində formalaşmış konfederasiyanı 
prezident və ağsaqqallar şurası idarə edirdi: 
1871 ildə konstitusiyası qobul olunmuşdu. 
1902 ildən Britmiyanın Qızıl Sahil müs- 
təmləkəsinin tərkibində idi. 
FANTİLƏR, fantelər (özlərini mfant- 

с adlandırırlar) – Qanada (Sekondi ş. ilə 
Densu çayı arasında Qvineya körfəzi sa- 

hillərində) akarılar qrupundan xalq, Sayları 
28 min. nəfərdir (ölkənin sayca üçüncü 
xalqıdır: 2016). Həmçinin Liberiyada, Kot- 
d"İyuarda, Syerra-Leonedə, Nigeriyada, 
ABŞ-da, B.Britaniyada və Qərbi Avropa- 

ölkələrində yaşayırlar, Ümumi 
sayları 3 min. nəfərdir. F.-ə qohum xalqlar 
qomoalar (qomualar) və афопајагдиг 

də danışırlar. Dindarların çoxu 
ənənəvi inanclarını və afro- 

xristian kultlarını saxlayanlar, şəhərlərdə 

nın di) 

г да var 
Müstəmləkəyəqədərki dövrdə F. təqr. 

20 icma birliyi (Abora, Mankessim, Апо 
mabu, Nkusukum, Abeasi, Ecumako, Aqo- 
na və s,) yaratmışdılar: 18 əsrin əvvəllə: 

seçkili hərbi başçı (brafo) tə- 

ә olunan Еали/ Konfederasiya 
(Mfantsiman) birləşmişdilər. 18 əsrin 

rtalarında federasiya qərb (Boroboro) və 
ərq (Ekumfi) icma birliy 

şdi, Yeni 
tifaqlarına par- 

erasiyanın (1868. 
) yaradılmasında Avropada təhsil almış, 

böyük rol oynamışlar. 

Konfederasiyanı prezident, ağsaqqallar şu- 
rası, icraedici şura idarə edirdi. Qananın bir 
çox mədəniyyət və siyasi xadimi F. içəri- 
sindən çıxmışdır: 2009-12 illərdə prezident 
olmuş C.A.Mills. 1997-2006 illərdə BMT- 
nin baş katibi К.Аллан, Qananın ilk kar- 
dinalı (2003 ildən) və papa taxtını ilk af- 
rikalı namizəd (2013) P.Tarkson. 

F. əsas ənənəvi məşğuliyyətləri dincə 
qoyulmuş torpaqlarda dövri toxa əkinçiliyi 
(yams, manitk, banan, qarğıdalı, çəltik, yağ 
palması, hazırda həmçinin kakao), dəniz və 
ay balıqçılığıdır, Sənət sahələrindən qayıq 

və balıq ovu ləvazimatlarının hazırlanması, 
duz istehsalı, toxuma, dulusçuluq, dəmirçi- 
lik, toxuculuq yayılmışdır. Ağac və gildən 
tikilmiş, palma yarpaqları, yaxud şiferdən 
ikiyamaclı damı olan düzbucaqlı evlərdə 
yaşayırlar. Ənənəvi geyimlərdən (ümum- 
akan kentesi) bayramlarda, Avropa kost- 
yumlarından isə gündəlik geyim kimi is- 
tifadə edirlər. Ənənəvi yeməkləri balıq və 
bitkilərdən hazırlanır (sıyıq, şorba, tünd əd- 
viyyatlı və souslu bişirilmiş köküyumru- 
lar). Əsas sosial institutlar icma birlikləri 

(omanlar), qohumluğu ana xətti üzrə hesab- 

lanan 7 qəbilə (abusuapon), patrilateral 
qruplar (ecabosom), hərbi təşkilat bölmələ- 

ri (asafo) və böyük ailələrdir (fiefo). Nikah- 

dan sonrakı məskunlaşma virilokaldır, 
poliginiya, levirat, nikah üçün ödəmə də 
tətbiq olunur. Qohumluq ata xətti üzrə he- 

sablanır. Yams bayramı (Axuba) keçirilir. 

Alın və yanaqlarına çapıqqoyma mövcud- 
dur, 

FANTÖM DÖVRƏ (ir. fantome, yun 

фбутада – xəyal, kölgə), məftil ra- 
bitəsində - rabitə, siqnallaşma və ida- 
rəçtmə siqnallarının verilməsi üçün ikinci 

dolaqlarında orta nöqtəsi olan transforma- 
torlar vasitəsilə yaradılmış süni yol, Е.д... 

nin yaradılması ilə mövcud rabitə dövrəsi 
əsasında əlavə rabitə kanalı alınır. Rabitə: 
xətlərinin sıxlaşdırılması (məlumat çoxsay- 

hi göndəricilərdən, həmin sayda qəbuledi- 
cilərə eyni vaxtda ötürülür) və s. üçün 
tətbiq edilir. 
FANYANO (Fagnıno), Kam i (Cami) - 
Argentinada, Odlu Torpaq a.-nda tektonik- 
buzlaq mənşəli göl (q. kənarı Çili əmzi. 
sindədir), Sah, 593 km, 1886 ildə onu kəşf: 
etmiş italyan tədqiqatçısı C. Fanyanonun 
şərəfinə adlandırılmışdır. 
FANZA (Çin dilində “fanszı”: hərfi məna- 

da ev) - Çin, Koreya və Uzaq Şərqin yerli 
xalqları arasında yayılmış ənənəvi ev tipi, 
7-10 əsrlərdə yaranmışdı. Düzbucaq planlı, 
iki, yaxud üçotaqlı, karkas-dirəkli F.-nın di- 
varları küləş, saman, yaxud kərpicdən hö- 
rülür, ikiyamaclı damı küləş, qamış və ya 
kirəmitdən olurdu. F.-ya giriş с. tərəfdə yer- 
ləşən mətbəxdən idi, yaşayış otaqlarının с, 

divarlarında pəncərə və karı quraşdırılırdı, 
FAO (ing. Food and Agriculture Örganiza- 
tion ofthe United Nations — Birləşmiş Mil- 

lətlər Təşkilatının ərzaq və kənd təsərrüfatı 
təşkilatı) — kənd və meşə təsərrüfatı, balıq- 

çılıq, kit. rayonlarının inkişafı üçün yara- 
dilmiş hökumətlərarası təşkilat. Fəaliyyəti- 
nin əsas məqsədləri: istehsalın səmərə- 
liliyinin yüksəldilməsi və ərzaq məhsulla- 
rının bölüşdürülməsi, dünya iqtisadiyya- 
tinin artımına yardım edilməsi və bəşəriy- 

yətin aclıqdan qurtulması, 
1945 il oktyabrın 16-da Kvebek kon- 

fransında yaradılmışdır. Mənzil-qərargahı 
əvvəlcə Vaşinqtonda (ABŞ) olmuş, 1951 
ildən Romada (İtaliya) yerləşir. FAO 7 

Fanyano gölü. Çili sahilləri 

deptdən (administrasiya və maliyyə, Ҝл. və 
istehlakçıların müdafiəsi: iqtisadi və sosial 

inkişaf: balıqçılıq. və dəniz məhsulları: 
meşə təsərrüfatı, təbil resurslardan istifadə 
və ətraf mühit: texniki əməkdaşlıq) iba- 
rətdir. 197 üzvü var: 194-ü üzv dövlət, 
üzv təşkilat (Aİ) və 2-si assosiasiya olun- 
muş (Farer а-п və Tokelau) üzvdür 

0013). 191 ölkədə fəaliyyət göstərir, 130- 
dan çox ölkədə (o cümlədən Azərb.-da) 

daimi nümayəndəliyi var. FAO-nun rəhbər 
orqanlar: mühüm siyasi məsələlərin nəzər- 
dən keçirilməsi, strategiya və büdcənin 
təsdiqlənməsi üçün çağırılan (2 ildən bir) 

Konfrans, Şura (49 üzv ölkə: rotasiya əsa- 
sındı 3 il müddətinə) təşkilatın cari fəaliy- 
yətinə rəhbərlik edir. FAO-ya rəhbərlik 
edən baş direktonu Konfrans seçir. 1979 
ildə Konfrans 16 oktyabrı (FAO-nun ya- 
ranma günü) Beynəlxalq ərzaq günü clan 
etmişdir. FAO-nun maliyyə resursları döv- 
lətlərin üzvlük haqqı və könüllü pul kö- 
çürmələri hesabına formalaşır. 2016-17 il 
üçün büdcə 2,6 mlrd. dollar təşkil etmişdir, 
onun 3992-i üzvlük haqqı, 6195-1 dövlət- 
lərin və digər tərəfdaşların Könüllü pul 
köçürmələridir. 

Fəaliyyət istiqamətləri: informasiyanın 
yığılması, təhlili və yayılması: kənd, meşə 

və balıqçılıq təsərrüfatlarının dayanıqlı in- 
kişafı üçün görülən tədbirlərin dəstəklən- 

məsi, milli səviyyədə səmərəli aqro- 

strukturun formalaşdırılması, texniki dəs- 

tək layihələrinin reallaşdırılması: moni- 
torinq və təbii fəlakət riski haqqında əv- 

vəlcədən xəbərdarlıq. FAO-nun priori- 
tetlərinə daxildir: k.t.-nin genetik resurs- 
larının və ərzaq qismində istifadə olunan 
bitki və heyvanların biomüxtəlifliyinin 
qorunub saxlanılması: baytarlıq və ev hey- 
vanları arasında epidemiyalara qarşı mü- 
barizə: ərzaq itkilərinin qabaqlanmusı və 
qida tullantılarının azaldılması. FAO-nun 
məlumatlarına əsasən dünya üzrə hey- 

vandarlıq məhsullarının 9096-i 30 növ ev 
heyvanı və quşlarının 14 növü ilə ödənilir. 
1983 ildə FAO çərçivəsində hökumət- 
lərarası forum - ərzaq istehsalı və k.t.-nın 
aparılması üçün genetik resurslar üzrə 
Komissiya yaradılmışdır. Komissiyanın 
məlumatlarına görə, dünyada təqr. 8300 ev 
heyvanı cinsi var, onlardan artıq 856-inin 
nəsli kəsilmiş, 2299-inin isə nəsli kəsilmək 
üzrədir. 

Azərb. Resp. 1995 ildən FAO-ya üzv- 
dür. FAO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
1995-2015 illər ərzində bütövlükdə 23 
layihə həyata keçirilmişdir. Hazırda toxum- 
çuluq, ekoloyi təmiz Кл., heyvandarlıq, o 
cümlədən arıçılıq sahəsində məhsuldarlığın 
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artırılması, damazlıq işinin yaxşılaşdırılma-- 
si, fitosanitar xidmətlərin gücləndirilməsi 
vədigər sahələrin inkişafına yönəldilmiş 2- 
si regional, 7-si yerli olmaq üzrə ümumilik- 
də 9 layihə həyata keçirilir. 
FAO - İraqda şəhər və port. Əh. 105,0 min 
(2005), İran körfəzində, Şətt-ül-Ərəb ça- 
yının mənsəbindədir. Neft ixrac olunur. 
FAOLİT - fenolformaldehid qatranı hop- 
dürülmüş asbest (yaxud onun qrafitlə 
qarışığı) əsaslı plastik kütlə. Sıxlığı 1500- 
1600 kq/m: əyilmə zamanı möhkəmliyi 
26-80 MPa-dır, turşulu aqressiv mühitdə 

130"C-yədək. temp-ra davamlıdır. Е. 2 
markada buraxılır: A — turşuyadavamlı an- 
tofillit ilə xrizotil asbestlərin qarışığı әва- 
sinda və В – qrafit ilə xrizotil asbesti əsa- 

sında. F.-dən kimya, neft-kimya, sellüloz- 
kağız, metallurgiya və s. sənaye sahələri 
üçün iriqabaritli, turşuyadavamlı məmu- 
latlar (məs., borular, fitinqlər, qablar və s.) 
düzəldilir. F. kimyəvi aparat və detalların 
hazırlanmasında qurğuşun, bürünc və pas- 
İanmayan poladı əvəz edən konstruksiya və 
üzləmə materialı kimi tətbiq edilir. 
FARA (fr. рһагс, ilkin mənası — mayak, 
mayakın işığı, yun, Фӧрос = qədim zaman- 
larda İsgəndəriyyə yaxınlığında yerləşən və 
öz mayakı ilə məşhur olan Faros a.-nın 
adından) = yolu, iş yerini işıqlandırmıq 
üçün nəqliyyat maşınlarının (avtomobil, 1o- 

kömotiv, traktor və s.-nin) qabaq (bəzi hal- 

larda arxa) hissəsində quraşdırılan elektrik 
fənəri. F. ikitelli 2 kontakt lampası (yaxın 

və uzaq işıqlarını yandırmaq üçün), səpələ- 
yici şüşə və əksetdirici reflektordan iba- 
rətdir. F. yarımhermetikləşdirilmiş, yaxud 

tam hermetikləşdirilmiş olur. Avtomobil- 
lərin çoxunda yaxın və uzaq işıqlandırma 
üçün ayrıca F. bəzi hallarda, dumana 

qarşı F. quraşdırılır. Bir çox hallarda av- 
tomobildə geriyə hərəkət zamanı avtomatik 

qoşulan arxa F.-lar ollr. 
FARAB - İranın Ərdəbil ostanında 
kənd. Xalxal şəhristanının Səncəbid böl- 
gəsinin Kivi kəndistanında, Səncəbid 
qəs.-nin 5 /n-liyində yerləşir, 
FARABİ ( ӱд јә) Əbu Nəsr Məhəmməd 
ibn Məhəmməd (871/872, Еагаһ (Qazıx., 
indiki Otrar r-nunda şəhər yeri) - 950, 
Dəməşq) — Şərq filosofu, ensiklopediyaçı 
alim. Hərbi qulluqçu ailəsində doğulmuş- 
dur, Kiçik yaşlarından təhsil almağa baş- 
lamış, bir sıra dilləri mükəmməl mənimsə- 
mişdir. Bağdadda Əbu Bişr Мәнә ibn 

Yunisdən, Нәггалда Yuhənna ibn Heylan- 
dan dərs almış, məntiq və fəlsəfə elmlərinə 

dərindən yiyələnmişdir. 941 ildə Dəməşqə 
köçmüşdür. “Fima yənbəği ən yuqəddimə 
qəblə təəllum əl-fəlsəfə” (“Fəlsəfəni öyrən- 

Farabinin abidəsi, Almatı (Qazaxıstan). 
Heykəltəraş Sergebayev Y.A. 

məkdən əvvəl nəyin müqəddimə verilməsi 
haqqında”), “Təhsil əs-səadə" ("Xoşbəxtli 
yin əldə edilməsi 

lərin siyahıya alınması haqqında ki- 
tib”). "Ara əhl əl-mədinət əl-fazilə" (“Fəzi- 
lətli şəhər əhlinin baxışları”), “Fi məani 

-əql” (“Əql (sözünün) mənilarina dair”), 
n beynə rəy əl-həkimey Əflatın əl- 

ilahi və Aristutalis” ("İki filosofun = ilahi 
Platon və Aristotelin baxışlarında ümumi- 
lik d Aristutalis fi kitab ma bəəd 
ət-təbiə” (“Metafizika kitabında Aristotelin 
məqsədi”) və s, elmi-fəlsəfi lərin mü- 
əllifidir. Aristotelin, Ptolemeyin, Porfirinin. 

Afrodisili Aleksandrın əsərlərini şərh et- 
miş, Şərqdə “Birinci müəllim” kimi tanınan 
Aristoteldən sonra “Müəllimi-sani” (“İkin- 

ci müəllim”) fəxri adını almışdır. Mənbə- 

lərdə ondan “əl-Filisuf ət-türki” (ər, türk 

filosofu) kimi bəhs edilir, 
Musiqi sahəsində “Müəllimi-əvvəl" ki- 

mi tanınan F.-nin Yaxın və Orta Şərqin orta 

əsrlər klassik musiqisinə dhir ən sanballı 
abidələrindən sayılan “Kitab əl-musiqi əl- 
kəbir" (“Musiqi haqqında böyük kitab”) 
əsəri əslində onun “Ət-təalim əs-sani” 
(“İkinci təlim”) ensiklopedik çoxcildliyinin 
hissələrindən biridir. F.-yə görə, səslərin və 
intervalların qavrayışında riyazi hesabla- 
malar deyil, eşitmə əsas rol oynayır. О, mə- 
qam. ritm məsələlərini işləmiş, ianrlardan, 
musiqi alətlərindən və s.-dən bəhs etmişdir. 
F. özünün məqam nəzəriyyəsi üçün əvvəlcə 
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ud, sonra i: 
model kimi istifadə etmişdir: səsin yüksək- 
liyini ərəb əlifbasının əbcəd” sistemi və 
rəqəmlərlə, ritmi isə hecalar sistemi ilə gös- 
tərmişdir. İbn Sinanın, Səffəddin Ürməvi- 

nin musiqi-nəzəri baxışlarına F. 
olmuşdur. Nəcməddin Kövkəbi, Ми 

və bir çox digər alim-musi: sün Nəvv 
lər F.-yə isnad etmişlər. " 
(“Ritmlər kitabı”), 
("Ritmlərin: təsnifatı haqqında kitab”), 
həmçinin “Kitab ihsa ə , 
ülum” (“Elmlərin mənşəyi haqqında”) Ҝ- 
tablarının hissələri F.-nin musiqi möv- 
zusunda yazdığı əsərləridir. 

“Elmlərin siyahıya alınması” (bəzi dil- 
lərə, o cümlədən Azərb. dilinə "Elmlərin 
təsnifatı” adı ilə tərcümə olunmuşdur) əsə- 
rində dövrünün elmlərini beş bölməyə, on- 
ları da müxtəlif qisimlərə ayırmışdır: 1) dil 
elmi, 2) məntiq elmi, 3) təlimlər elmi (cəbr, 
həndəsə, optika, astronomiya, musiqi, me- 
xanika), 4) təbii və ilahi elmlər (fizika 
metafizika), 5) mədəni elmlər (əxlaq. 
sət, fiqh, kəlam). F. ən böyük uğurunu 
məntiq sahəsində qazanmışdır. Məntiqi 
müstəqil bir elm kimi qiymətləndirən F 

layışlar) və “təsdiqat” 
(hökmlər, mülahizələr) olmaqla iki sahəyə 
ayırır, dil və məntiq arasında yaxın ala- 

olduğunu göstərirdi 
Dini-fəlsəfi ideyaları, F.-nin fəlsəfəsi 

determinist və məqsədlidir. F.-yə görə, 
əfə bu baxımdan varlıq haqqında hər 

tə edən, yəni universal elmdir. Bütün 
lıq səbəb-nəticə əlaqəsində mövcuddur, 

F, öz ontoloyi təlimində varlıqları ən mü- 
kəmməl olan “ilk səbəb”dən (Allah) ilk 
maddəyə (həyula) qədər sıralandırırdı. Var- 
дал ilk təbəqəsi (Allah) digər varlıqların 
səbəbidir. Sonrakı təbəqə "ikincilə 
vani) və "maddədən ayrı ağıllar” 
lil riqə) adlanan, doqquz ağıldan 

lıq sahəsidir. F.-nin mələklər mər- 
təbəsində qararlaşdırdığı bu ağıllar həm 
üçüncü varlıq təbəqəsini meydana gətirən 

in, həm də göy qübbəsinin möv- 
ət səbəbləridir. Dördüncü təbəqədə 

nəfs (can) yerləşir. Beşinci və altıncı təbə- 

ibar. 

cü 

qələrin birləşməsindən dörd ünsir (torpaq, 
su, haya və od) yaranır. Mümkün varlıq 
sferaşı mahiyyət etibarilə ilkin səbəb olan 
zəruri varlıqdan (“vacibül-vücud”) sonra 
götürülsə də, zamanca onunla birgə əzəli və 
əbədidir. F.-nin kainatın zamansız mövcud- 

luğu haqqındakı bu dökirinası başda Qəz- 
zali olmaqla, islam mütəfəkkirləri tərəfin- 
dən tənqid edilmişdir. F. cövhərləri (ak- 
sidensiyaları) ilk və ikinci olaraq təsnif: 
edirdi. İlk cövhərlər maddi varlıq sahəsini 
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in təsiri 
Möh- 

“Kitab əl-iqaat" 
Kitab ihsa əl-iqaat" 

tənbur alətlərinin qolundan Бан edən fərdlər və cüzvi varlıql 

İnsan ağlının mücərrədləşdirmə: 
yası nəticəsində ilk cövhərlərdən ədəbi 
lən universal anlayışlar isə ikinci cövhər- 
lərdir. 

İslam fəlsəfəsi tarixində ilk dəfə F. dini 
ənənədən Ҝәпага çıxaraq, Allah-varlıq əla- 
qəsini "südur” (emanasiya), yaxud kosmik 
ağıllar nəzəriyyəsi ilə nəzərdən keçirmiş, 

bununla da əzəli olanla sonradan yaradılan, 
dəyişməyənlə dəyişən, mütləq olanla: müm: 
kün olan varlıqlar arasındakı əlaqəni gös- 
tərməyə, bütün kainatı iyerarxik bir sistem 

içində şərh etməyə çalışmışdır (həmçinin 
bax Siüdur nəz: i). Filosofun fikrincə, 
ilk ağılın Allahı düşünməsindən ikinci ağıl, 
özünün mümkün varliq olduğunu düşün- 
məsindən isə birinci fələyin (göyün birinci 
təbəqəsinin) nəfsi və maddəsi əmələ gəl- 
mişdir. İkinci ağıl da ilk ağıla nisbətən 
zəruri, özünə nisbətən mümkün varlıqdır. 
Bu ağılın Allahı düşünməsiylə üçüncü ağıl, 
özünün mümkün varlıq olduğunu düşün- 
məsi nəticəsində isə ikinci fələk, yəni sabit 
ulduzlar kürəsinin nəfsi və maddəsi mey- 
dana gəlmiş, həmin qayda üzrə emanasiya 
faal ağıl adlanan onuncu ağıla qədər dayam 
etmişdir. Ayaltı aləmdə hər şey - dörd ün- 
sür, onlardan təşəkkül tapmış cisimlər (mi- 

nerallar, bitkilər və heyvanlar), insan, onun 

və nəfsi fəal ağılın törəməsidir. F.-nin 
kainatın yaradılışı. haqqındakı fikirlər 
Qurana, Aristotelə və neoplatonçı 

laşdırmaq cəhdi idi. F. peyğəmbərlik anla- 
yışını da bu şəkildə şərh edərək, din və fəl- 
səfənin eyni qaynaqdan, yəni fəal ağıldan 
gəldiyini, aralarında mahiyyət fərqi deyil, 
sadəcə dərəcə fərqinin olduğunu qeyd edir- 

кс, di. Ona görə, hər peyğəmbər filosofdur, 
ancaq hər filosof peyğəmbər deyil. 

Aristotel kimi F. də bir tərəfdən nəfsi 

“potensial formada olan təbii üzvi cismin 
ilkin yetkinliyi” kimi şərh edir, digər to- 
rəfdən nəfsin bədənin surəti olduğunu irəli 
sürürdü. O, nəfsin potensiya, yetkinlik (ka- 
mal) və surət olmaqla üç Xüsusiyyətini 

qeyd edir, nəfsin bədəndən ayrı mənəvi bir 
cövhər olduğunu və bədəndən sonra da var- 
lığını davam etdirəcəyini bildirirdi. F. Pla- 
tonun müdafiə etdiyi merempsixoz (ruhun 
bədəndən bədənə köçməsi) ideyasını rədd 
edərək, hər bədənin bir ruhu olduğu fikrini 
irəli sürürdü. Onun ruhun ölümsüzlüyü ilə 

bağlı fikirləri ziddiyyətlidir, belə ki, o, bir 
tərəfdən hər nəfsin ölümsüz olduğunu bil- 

dirərkən, digər tərəfdən ölümsüzlüyün an- 
caq əqli bacarıqlarını inkişaf etdirənlərin 
haqqı olduğunu qeyd edirdi. İkinci mövqe- 
dən çıxış edərək, nəfsləri üç kateqoriyada 

olacaqdır. 
Platon kimi F. də nəfsi nəbati (bitkilərə xas 
can), heyvani (heyvanlara xas can) və insa- 
ni (“düşünən can”) olmaqla üç qismə ayırır, 
düyğu və təfəkkürü nəfsin xassələrindən 
sayaraq, idraki fəaliyyətin əsl 
üzvlərindən asılı olduğunu bil 
tonun “firri ideyalar” nəzəriyyəsini ə. 
edən F.-yə görə, şeylərin zahiri cəhətləri 
hisslər vasitəsilə qavranılır, şeylərin mahiy-. 
yətinin dərki isə yalnız ağılın sayəsində 
mümkündür. İslam filosofları arasında ağıl 
məfhumunu müxtəlif əsərlərində hərtərəfli 
şəkildə incələyən F. olmuşdur. Ona görə, 
ağıl əməli və nəzəri olur. İnsana xas bütün: 
ölçülü davranışların yaranmasına səbəb 

əməli ağıldır. Nəzəri ağıl isə nəfs cövhəri- 
nin formalaşaraq ağıl cövhərinə çevrilmə- 
sindən ibarətdir. Nəzəri ağıl həyulani (po- 

tensial), bilmələkə (real) və müstəfad ağıl 

olaraq üç səviyyədə cəmlənir. 
F.-nin əxlaq fəlsəfəsinin təməlini təhsil 

və düzgün davranışlar, son hədəfini isə 
xoşbəxtlik təşkil edir, Onun fikrincə, həqiqi 

və ən yüksək xoşbəxtlik elmlə aydınlan- 
maqdır. Bu da insan ağlının maddənin əsa- 
rətindən azad olaraq kamilləşməsi, mənəvi 

bir varlıq olan fəal ağılla əlaqə (ittisal) 
yaratması və universal elmlə aydınlanması 
hadisəsidir. Belə xoşbəxtliyə isə peyğəm- 
bərlər və filosoflar çata bilər. F, cəmiy- 

yətlərin tam inkişaf etmiş — kiçik (şəhər), 

orta (dövlət), böyük (birləşmiş dövlətlər) və 
az inkişaf etmiş (ailə, küçə, məhəllə və 
kənd) olaraq ikili təsnifini irəli sürürdü. 

F. Kindidən sonra məşşaiyyə məktəbi- 
nin ikinci qurucusudur. Ən məşhur tələbə- 
ləri Yəhya ibn Ədi, Əbu Süleyman $icistani, 

Əbu Bəkr Adəmi, Əbu Həyyan Tövhidi, İsa: 
ibn Əli və b. olmuşlar. Onun zəngin irsi 
uzun müddət dünya elm və fəlsəfəsinin 
inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirmiş, 
Şərq və Avropa filosofları üçün əvəzsiz 
mənbə olmuşdur. 

FARAD (F) - Sİ-də elektrik tutumu va- 
hidi: ingilis fiziki M. Faradeyin şərəfinə 
adlandırılıb. 1 Х7 elektrik yükü konden- 
satorun lövhələri arasında 1V gərginlik 
(potensiallar fərqi) yaradarsa, belə kon- 
densatorun elektrik tutumu 1 F olur. 
505 sistemində (SQSE alt sistemində) 
1Fz 8999-1011 m =10-2 SQSM vahidi, F 

böyük vahid olduğundan praktik məq- 
sədlər üçün çox vaxt onun hissələrin- 
dən istifadə olunur: 1 nikF = 10-6 F, 
laFz 109 F,1pFz 1042, 

taniyanın Kral 
İn-tunda kimya 
üzrə ilk və ömür- 
lük Fullerian prof.-u (Kral İn-tunun 
sponsorlarından olan Con Fuller 
(1757-1834) tərəfindən təsis edilmişdir) 
olmuşdur. Dəmirçi ailəsində dünyaya 
gələn Maykl maddi çətinliklər üzündən 
13 yaşında məktəbi ataraq bir kitab 
mağazasında işləməyə məcbur olmuşdur. 
F. sistematik təhsil almasa da, elmə, ki- 
tab oxumağa olan böyük həvəsi onu öz- 

nə biliklərə yiyələnməyə sövq et- 
dirmişdir. Şəhər fəlsəfə cəmiyyətində 
(1810-11) fizika, kimya, astronomiya sa- 
həsində təşkil olunan elmi-populyar mü- 
hazirələrə getmiş, 1812 ildə Kral İn-tun- 
da məşhur kimyaçı, fizik, bir çox kimyəvi 
elementlərin ixtiraçısı H.Devinin müha- 
zirələrində iştirak etmişdir. Bu, onun el- 
mi fəaliyyətə başlamasında böyük rol 
oynamışdır. F., Devidən onu işə götür- 
məyi xahiş etmiş və in-ta laborant vəzi- 
fəsinə qəbul edilmişdir. 1813-15 illərdə 
Devi ilə Avropaya səyahət edir, Fran- 
sanın, İtaliyanın məşhur elmi labora- 
toriyalarında olur və görkəmli alimlərlə 
görüşmək imkanı qazanır. Kral İn-tunda 
əvvəlcə Devinin qoyduğu eksperiment- 
lərə assistentlik etmiş, sonradan isə müs- 
təqil təcrübələr aparmışdır. Təsadüfü 
deyil ki, həyatı boyu 30000-ə yaxın eks- 
periment qoymuş F., XIX əsrin birinci 
yarısında “eksperimentatorların kralı” 
kimi tanınırdı. 

F.-in ilk tədqiqatları, əsasən, kimya 
sahəsində olmuşdur. O, ilk dəfə benzol 
və izobutileni almış, heksaxloru sintez et- 
mişdir. F. o vaxtlar məlum olan qazların 
bir çoxunu maycləşdirmişdir. O, ilk dəfə 
xloru, hidrogen sulfidi, kükürd 4-oksidi, 
karbon 4-oksidi, ammonyakı, etileni və 
s. maye halında almışdır. Onun mctallur- 
giya, şüşəəritmə sahələrinə aid işləri də 
var. F. elektrokimya və maqnetokimya 
sahələrində önəmli təcrübələr aparmış və 
elektrik cərəyanının kimyəvi təsirini, 
elektroliz qanunlarını, eləcə də diamaq- 

əffi tədqiqi ilə bağlı о 
rin elmi intuisiyaya malik olan istedadlı 

tor bir neçə mühtəşəm təc- 
rübə qoymaqla, fizikanın bir sıra funda- 
mental qanunlarını kəşf etmişdir. 

Cərəyanlı naqilin yaxınlığında yerlə- 
şən maqnit əqrəbinin meyil etməsi hadi- 
səsi (H.Ersted, 1820) ilə tanış olan F., 
clektrik və maqnit hadisələrinin qarşılıqlı 
əlaqəsinin tədqiqi ilə məşğul olmuş və 
maqnitin cərəyanlı naqil ətrafinda və elə- 
cə də cərəyanlı naqilin maqnit ətrafinda 
fırlanma hadisəsini ilk dəfə müşahidə et- 
mişdir. O, 1831 ildə elektromaqnit in- 
düksiya hadisəsini kəşf etmişdir. F. bu 
hadisəni hərtərəfli öyrənərək, elektro- 
maqnit induksiya qanununu təyin etmiş, 
induksiya cərəyanının mühitin maqnit 
xassələrindən asılılığını tədqiq etmiş, 
həmçinin öz-özünə induksiya və elektrik 
dövrəsində qapanma və açılma halların- 
da ekstracərəyanların əmələgəlmə ha- 

disələrinin qanunauyğunluqlarını öy- 

rənmişdir. Elektromaqnit induksiya ha- 
disəsinin kəşfi elm və texnikada böyük 
bir sıçrayış yaratdı, elektrotexnikanın 
əsasını qoydu. F. transformatorun, elek- 
trik mühərrikinin ilk modelinin yaradıcı- 
sıdır, elektromaqnit sahə təliminin ə 
sını qoymuşdur. F.-in əsas ideyalarından 
biri Nyutonun uzağatəsir təlimindən 

imtina edərək fizikaya gətirdiyi fiziki 
sahə (qüvvə xətləri ilə doldurulmuş və 
maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olan fəzanın 
kəsilməz hissəsi) anlayışıdır. F. bu anla- 
yışdan istifadə edərək, elektrik və maqnit 
hadisələrini yaxınatəsir prinsipinə uyğun 
olaraq, maqnit və elektrik qüvvə xərləri- 
nin köməyilə əyani surətdə izah etmişdir. 
1832/ildə elektromaqnit qarşılıqlı təsirin 
fəzada yayılması hadisəsinin sonlu sürətli 
dalğavarı proses olduğu haqda fikir irəli 
sürmüş və bu ideya sonralar C.Maksvell 
tərəfindən riyazi şəkildə öz təsdiqini tap- 
mişdir. 

F. müxtəlif üsullarla alınan elektrik 
yüklərinin identikliyini isbat etmək üçün 
çoxlu təcrübələr aparmış və sonda göstər- 
mişdir ki, bütün elektrik mənşəli hadisə- 
lər alınma üsulundan asılı olmayaraq 
eynidir. 

1836 ildə F. elektrostatika üzrə təcrü- 
bələrə əsasən belə nəticəyə gəlir ki, elek- 
trik yükləri qapalı keçirici naqilin ancaq 

F. həmçinin maqnit sahəsinin işıq se- 
linə təsirini öyrənmiş və eksperimental 
olaraq göstərmişdir ki, maqnit sahəsi işı- 
ğın polyarizasiya müstəvisini firladır (Fa- 
radey effekt). 

F. bu gün nunozərrəciklər Kimi məş- 
hür olan sahəyə dəöz töhfəsini vermişdir. 
Belə ki, 1847 ildə qızıl kolloidlərin optik 
xassələrinin daha böyük ölçülü qızıl dənə- 
lərindən fərqləndiyini kəşf etmiş və təc- 
rübi fakta əsaslanaraq, ilk dəfə maddənin 
xassəsinin onun fiziki ölçülərindən asılı 
olduğu ideyasını irəli sürmüşdür. 

F., Q.Kopli medalı (1832, 1838), 
Kral medalı (1835, 1846), B.Rumford 
medalı (1846) və s. medallarla təltif edil- 
mişdir. F.-in şərəfinə elektrik tutumu 
vahidi farad, Faradey ədədi, Antark- 
tidada stansiya, asteroid və s. adlandırıl- 
mişdir. 

FARADEY (F) - elektrik yükünün sis- 
temdənkənar vahidi: əsasən elektrokim- 
yada istifadə olunur, M.Faradeyin şərə- 
finə adlandırılmışdır, IF 1/nol elektron- 

larin elektrik yükünə uyğundur. 
İF z 96485,33289(59) Kİ, 
FARADEY EFFEKTİ - muqniroopli- 
kanınəsas effektlərindən biri, maqnit su- 
həsində yerləşdirilmiş maddədə maqnit 
sahəsi boyunca yayılan xətti polyarlaş- 
mış işığın polyarizasiya müstəvisinin 

firlanması hadisəsindən ibarətdir. M.Fa- 
radey tərəfindən 1845 ildə kəşf edilmiş bu 
effekt işıq və maqnetizm hudisələrinin 
bir-biri ilə birbaşa əlaqəsini sübut edən 
ilk eksperiment olmuşdur. Optik şəffaf 
diclektriklərdə (mayelər də daxil olmaq- 
la) baş verən bu hadisənin fenomenoloi 
izahı belədir: izotrop mühitdən keçən 

xətti polyarlaşmış elektromaqnit şüanı 
həmişə əks fırlanma istiqamətlərinə ma- 

lik sağ və sol polyarlaşmış komponent- 
lərin superpozisiyası kimi təsvir etmək 
olar. Maqnit sahəsində sağ və sol sirkul- 
yar polyarlaşmış şüalara uyğun gələn sın- 
dirma əmsalları da (n:-vən-) fərqli olur. 
Bunun nəticəsində mühit daxilində (maq- 
nit sahəsi boyunca) yayılan xətti polyar- 

laşmış: şüanın sağ хә sol sirkulyar 
komponentləri müxtəlif faza sürətlərinə 
malik olur və gedilən optik məsafənin 
qiymətindən xətti asılı olan yollar fərqi 
əmələ gəlir: bu isə öz növbəsində, mühit 
daxilində / məsafəsi qət etmiş ).dalğa uz.- 
na malik xətti polyarlaşmış monoxro- 
matik şüanın polyarizasiya müstəvisinin 
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FARADEY ƏDƏDİ 

0“ хн, — n.)/) bucağı qədər dönməsi- 
nə səhəb olur: Çox da güclü olmayan 
maqnit sahələrində (и, = и.) fərqi maqnit 
sahəsinin intensivliyindən xətti asılı olur 
vəümumi halda Faradey fırlanma Биса- 
nin qiyməti 0 “V”/// düsturu ilə ifadə 
olunur, burada V - mühitin xassələrin- 
dən, şüanın: dalğa uzunluğundan və: 
temp-rdan asılı olan mütənasiblik əmsalı 
olub, Verde sabiti adlanır. Müsbət Verde: 

sabitləri, əsasən, diamaqnit maddələrə, 
mənfi Verde sabitləri isə paramaqnit 
maddələrə uyğun gəlir 

F.e. öz təbiəti etibarilə Zeyeman 

effekti (maqnit sahəsində atom və mole- 

ergetik səviyyələrinin parça- 
bağlıdır. Maqnit sahəsi 

boyunca müşahidə zamanı Zeyeman par- 
çalanmasının spektral komponentlərinin 

ar polyarlanmış olduğu aşkar 
Zeyeman keçidləri oblastında sın- 

nın spektral paylanması da 
n sirkulyar anizotropiyaya malik- 

dir. Beləliklə, sadə halda, F.e. iki sirkul- 

küllürin ei 
linması) il 

yar: polyarizasiyaya uyğun gələn sın- 
dırma əmsalının dispersiya əyrilərinin 
Zeyeman parçalanmasının nəticəsi kimi 

ı çixir 
Təbii optik aktiv maddələrdən fərqli 

ı mühitdən keçən işi- 
a müstəvisinin fırlanma 

inin işarəsi işığın maqnit sahəsi bo- 

neca və ya əks istiqamətdə yayılmasın- 

a görə də maqnit 
əşən mühitdə işığın çoxqat 

polyarizasiya müstəvisi- 

inin, keçilən qatların 
olaraq artması müşahidə 

n bu xüsusiyyəti optik və 

idiodalğalar diapazonunda işlə- 
ən qurğuların quraşdırılmasında tətbiq 
llir 

FARADEY ƏDƏDİ (və ya Faradey sa- 
ental fiziki sabit, Avaqad- 
ementar yükə (elektronun 

lan hasilinə bərabərdir 

FeN 96485,3365(21) Kİ”mol 

Elektrokimya məsələlərinin həllində 

istifadə olunur. M. Faradeyin 
İmişdir, Bu sabitin qiy- 
şün elektrokimyəvi ek- 

ölçülməsi prosesində təyin 
dir 

FARADEY QANUNLARI - elekrrolizin 

əsas qanunları, elektrokimyəvi reaksiya- 
nın getdiyi şəraitdə maddənin saxlanma- 
sınm ümumi qanununu əks etdirir. 

1833-34 illərdə M.Faradey tərəfindən 
kəşf edilmişdir. 
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Birinci qanun. Elektroliz prose- 
sində reaksiyaya girmiş elektrod üzərində 
toplanan maddənin kütləsi () cərəyan 
şiddəti (7) və elektrolizin müddəti ilə (1) 
düz mütənasibdir (О = 77) (fərzedilirki, 7 
tedən asılı deyik əks halda kütlə m |, Tar 
ilə mütənasibdir, burada fı və /, — €ərə- 
yanın qoşulma və kəsilmə momentləri- 

dir). 
İkinci qanun. Müxtəlif elektrod 

proseslərində eyni miqdar elektrik yükü 
keçən zaman reaksiyaya girmiş maddələ- 
rin kütlələrinin nisbəti onların kimyəvi 
ekvivalentləri ilə mütanasibdir. F.q. bir 
tənliklə ifadə olunur: 

Burada M – elektrolizdə iştirak edən: 

maddənin mol. kütləsi: z - bu maddənin: 
bir molekulunun çevrilməsinə uyğun 
olan elementar yüklərin sayı: 1/2 - bü- 
tün maddələr üçün ümumi olan mü- 

tənasiblik əmsalı: F - Faradey sabiti, 

Е=96484,5620,27 Kİ/mol. 

F.q.-nın kimyəvi rabitələrin təbiətinin 
anlaşılmasında və atom-molekul nəzəriy- 
yəsinin inkişafında mühüm rolu olmuş- 
dur. Onlar 1-ci və 2-ci növ keçiriciləri 
ayıran sərhədlərdə gedən elektrokimyəvi 
çevrilmələri təsvir edən bütün tənliklərin 

çıxarılmasında istifadə olunur, F.q. ku- 
lonometriyada və cərəyana görə reaksi- 
yanın çıxımının təyin edilməsində tətbiq 
edilir. 

FARADEYİN ELEKTROMAQNİT 
İNDUKSİYA QANUNU - bax Zlekrro- 
maqnit induksiyası, 
FARADMETR (/arad 4... metr) — sənaye 
tezlikli dəyişən cərəyanda elektrik tutumu- 

nu ölçmək üçün cihaz. F. ölçü mexanizmi 
kimi elektrodinamik, yaxud elektromaqnit: 
loqometrdir. Maqnitoelektrik ölçü mexa- 
nizmli düzləndirici sistem F.-i də mövcud- 

dur, F.-in şkalası, əsasən, mkF və pF-a görə 

bölgülərə ayrılır. Ölçmə xətası 1-496-dir. 

FARAKLİT (or. laklı 18: lat. parakletus: 
yun. ларӧҝ̆лгог) - xristian ənənəsində İsa 
Məsihin özündən sonra zühur edəcəyini xə- 
bər verdiyi varlıq. “F.” sözü Bibliyada Mü- 
qəddəs ruh, Həqiqət ruhu və “vəsatətçi” 

(Yəhyanın nəql etdiyi mülkdə, 14:15-16, 26, 
15:26: 16:7-8, 16:13–14, Yəhyanın birinci 

məktubu, 2:1) Qumranəlyazmalarında Hə- 
qiqət ruhu mənasında işlənmişdir. Bir çox 

müsəlman alimi Məhəmməd peyğəmbərin 
dünyaya gələcəyinin İncil və Tövratda qa- 
baqcadan xəbər verilməsi barədə Quran 
məlumatını (7. 1:6) əsas gətirərək 
Е.4 onunla eyniləşdirmiş, “Məhəmməd” 

adının ərəbcə mənasini ("təriflənmiş") önə = 
çəkərək, “F.” sözünün lat. eynimənalı "pe-. 
rikleitos"un təhrifedilmiş forması olduğunu 
göstərmişlər. 
FARAS (yun. Паудрас) – Sudan Nubiya- 
sının (Sudan Respublikası) şm.-ında, Misir 
Ərəb Respublikası ilə sərhəddə kənd. Bura- 
da Она və Yeni çarlıqlar dövrlərində Hat. 
şepsut, II1Tütmos, Tütanxamon, П Ramses 
tərəfindən qalalar və məbədlər ucaldılmış. 
di, Sonralar Meroe çarı canişininin və ya: 

yerli hakimin iqamətgahı idi. 6 əsrin ortala- 
nından F. Nübiyanın şm. hissəsində yerlə-. 
şən Nobatiya (Nobadiya) dövlətinin paytax- 
ti olmuşdur. 10-11 əsrlərə qədər yepisko- 
pun taxtı da (xristianlıq Bizansın təsirilə 
qəbul edilmişdi) burada yerləşirdi. Ameri- 
kan alimləri D.Maylhemin (1909-12) və 
F.Qriffitin (1910-12) apardığı qazıntılar 

nəticəsində Qədim Misir məbədlərinin və 
2 kilsənin xarabalıqları, həmçinin Meroe 

nekropolları və “qəsr” aşkar olunmuşdur. 
1961-64 illərdə K.Mixalovskinin rəhbərliyi 
altında Polşa arxeoloqlarının apardıqları 
qazıntılar zamanı Qədim Misir məbədləri- 

nin (497 otaqlı) və Meroe dövrünə aid tiki- 
lilərin yeni qalıqları, yepiskopların qəbirləri 
və əvvəllər məlum olmayın, 12 əsrdə tərk 

edilmiş baş kilsə və kilsələr tapılmışdır. 
Baş kilsədə 7-11 əsrlərə aid çox yaxşı 
saxlanılmış 169 freska (o cümlədən bir sıra 
portret) aşkar edilmişdir. Nubiya cizgiləri 
daşıyan və Bizans incəsənətinin gözəl nü- 
munələri olan freskalar Bizans boyakar- 
liğının öyrənilməsində böyük əhəmiyyətə: 
malikdir. 

FARASMAN (7-7) – е.ә. 4 əsr Xarəzm 
hökmdarı. F. haqqında məlumatlar nata- 
mam və cüzidir. Е.ә. 328 ildə Makedoniyalı 

İsgəndərin Orta Asiyaya yürüşü zamanı F. 

özünün 1500 nəfərlik atlı dəstəsi ilə İsgən- 
dərin Bəlxdəki düşərgəsinə gəlmiş və 

onunla ittifaq bağlamışdı. O, İsgəndərə Şi- 
mali Qaradənizyanıya, oradan isə Kolxi- 
daya birgə yürüş etməyi təklifetsə də, onun: 
layihəsi qəbul olunmamışdı. 

FARENHEYT (Fahrenheit) Daniel Qab- 
riel (24.5.1686, Dantsiq, indiki Qdansk — 
16.9.1736, Haaqa) — alman fiziki, Lon- 
don Kral Cəmiyyətinin üzvü (1724). Tacir 
ailəsindəndir. Fizikanı Almaniyada, B.Bri- 

taniyada və Niderlandda öyrənmişdir. Su- 
yun qaynama temp-runun atm. təzyiqindən 
və duzların miqdarından asılılığını tədqiq 
etmiş, suyun ifratsoyuma hadisəsini aşkar: 
etmişdir. Dəqiq ölçü cihazları: spirt (1709) 
və civə (1714) termomettrləri, areometr, 
gipsotermometr, altimetr və s. hazırlamış- 
dir. Temp-r şkalasını təklif etmişdir (bax 
Farenheyt şkalası). 

FARENHEYT ŞKALASI – 1724 ildə 
alman fiziki D.Q.Farenlteyt tərəfindən 
irəli sürülmüş temp-r şkalası. F.ş-na görə 
normal atm. təzyiqində suyun donma 
temp-ru  329F, qaynama temp-ru isə 
2127F təşkil edir. Е.5. üzrə | dərəcə bu 
iki temp-r göstəricisi arasındakı fərqin 
1/180-inə bərabərdir. 

Keçən əsrin əvvəllərində ingilisdilli öl- 
kələrdə geniş istifadə edilsə də, sonradan 
Selsi şkalasının populyarlıq qazanması 
ilə istifadədən çıxmışdır. Hazırda yalnız 
ABŞ, Kayman a--rı və Belizdə geniş is- 
tifadə edilir. 

Selsi şkalasından F.ş.-na: 

25.5 

F.ş.-ndan Selsi şkalasına: 

5 = -329Е).-= 1, “(tf —32*Е) 9 

ifadələrinin köməyilə keçmək olar. 
FARER ADALARI (farercə Foroyar, da- 
nimarkaca Faeroeme) - Danimarkanın 
muxtar regionu. Atlantika okeanının şm. 
hissəsində, Şetland a-rı (B.Britaniya) ilə İs- 
landiya arasında arxipelaq. Ümumi sah. 1,4 
min km), 1$ nisbətən böyük (ən iriləri km2- 
lə: Streymoy – 373,5, Esturoy =286,3: Su- 
vuroy — 163,7) və 11 kiçik adadan ibarətdir. 
Əh, 50,2 min (2015). İnz. m. Torshavn ş.- 
dir, Rəsmi dilləri Farer və Danimarka dillə- 
ridir. Pul vahidi Farer kronasidır, 

Adalar vulkanik mənşəlidir. Sahilləri 
çoxsaylı fyordlarla parçalanmışdır. Relye- 
fini, əsasən, bazalt lavaları və tuflardan 
ibarət vulkanlar və vulkanik platolar təşkil 
edir. Hünd, 882 m-ədəkdir (Esturoy a.-nda 
Slattaratindur d.). Buzlaq relyef formala- 
п (morenlər, troqlar, kar mənşəli göllər) xa- 
rakterikdir. Subarktik dəniz iqlimi hakim- 
dir. Orta temp-r fevralda təqr. 49С, iyulda 
təqr, 11”C-dir, Yağıntının illik miqdan 1500 
mm-dən çoxdur, tez-tez duman olur. Bitki 
örtüyünü çəmənlər, kolluqlar təşkil edir. 
Torf bataqlıqlarına rast gəlinir. Quş bazar- 
ları var. Sahil dayazlıqları balıqla (treska, 
paltus, siyənək) zəngindir. 

7 əsrin sonu — $ əsrin əvvəllərində ir- 
land rahibləri, sonralar isə Norveçdən gəl- 
mələr tərəfindən məskunlaşmışdır. Təqr. 
9-10 əsrlərdən başlayaraq adalarda azad ki- 
şilərin məclisi - laqtinq çağırılırdı. 11 əsrdə 
Е.а, nominal olaraq Norveçə tabe idi, 14 
əsrdən Skandinaviya dəniz ticarəti sistemi- 
nə qoşulmuşdur. 1380 ildə Danimark: 
Norveç uniyası bağlandıqdan sonra hər: 
ölkəyə tabe olmuş, Ҝи sülh müqavilələrinə 
(1814) görə, Danimarka mülkünə çevril- 

mişdir. 1816 ildə laqtinq ləğv olunmuş, Da- 
nimarka dili rəsmi dil elan edilmişdir. 1849 
ildə F.a, Danimarka parlamentində nüma- 
yəndəlik hüququ qazanmış, 1852 ildə isə 
laqtinq məşvərətçi orqan kimi bərpa edil- 
mişdir. İkinci dünya müharibəsi dövründə 
B.Britaniya tərəfindən işğal olunmuşdur. 
1948 ildə keçirilmiş referendumun nəti- 

cələrinə görə qəbul edilmiş özünüidarə 
aktına əsasən F.a.-na daxili muxtariyyət 
verilmiş və Farer dili (Danimarka dili ilə 
bərabər) rəsmi status almışdır. 1973 ildə 
Fa, Danimarka ilə birlikdə AİB-ə daxil 
olmamışdır. 

F.a.-nda farerlilər (91,796, 2007), dani- 
mürkalilar (5,896), islandlar (0:496) və b, 
yaşayırlar. Dindarların əksəriyyəti xristian- 
lardır. 

ÜDM-in həcmi (alıcılıq qabiliyyəti pa- 
riteti üzrə) 1,8 mİrd, dollar, adambaşına 

36.6 min dollar, real artım tempi 5,994 təş- 
kil edir (2014), ÜDM-in 5596- xidmət sfc- 
rasında, 2996-1 sənaye və tikintidə, 1696-1 
kit. və balıqçılıqda yaranır (2007). İşləyən- 
lərin sayı 25 min nəfərdir (2015), onların 
təqr. 70,396-1 xidmət sferasında, 18,996-1 
sənayedə, 10,796-i kit.-nda çalışır. İşsizlik 
səviyyəsi 2.99/-dir (2015). 

Neft məhsullarının idxalı 25 min /-dur: 
(2013). Elektrik eneriisi istehsalı 281 min. 

kVtlsaat (2012), elektrik stansiyalarının 
müəyyən olunmuş gücü 108,1 Mrr-dir, 
onun 60.193-i mazut və dizel İES-lərinin, 
36,193-i SES-lərin, 3,894- altemativ enerii 
mənbələri qurğularının payına düşür. İqti- 

FARER ADALARI 

Farer adaları, Tindholmur adası. 

sadiyyatın əsasını sənaye balıqçılığı və ba- 
Tiq emalı təşkil edir. Dəniz gəmiləri, o cüm- 
lədən balıqçı gəmiləri istehsal olunur və 
onlara xidmət (təmir də daxil olmaqla) gös- 
tərilir. Qaramal, qoyun və ev quşları yetiş- 
dirilir: süd istehsalı: kartofçuluq və tə- 

rəvəzçilik inkişaf etmişdir. 
Xarici turizm (kruiz laynerlərinin girişi) 

var. Dəniz donanması 65 gəmidən (onlar- 
dan 28-i xarici dövlətlərin bayraqları al- 
tında: üzür, 2010) ibarətdir. Adalar və 

Hirtshals (Danimarka) ş. arasında dəniz 

nəql. işləyir. Ən iri portları: Fuqlafyordur 
(Esturoy а.), Torshavn və Voavur (Su- 
vuroy а.). F.a.-nda nəql. sistemi inkişaf 
etmişdir. Avtomobil yollarının ümumi uz 
960 Ҝт-дг (onların 2/3 hissəsi dağ mas- 
sivindən keçir, 2016): 5 iri ada avtomobil 
kömüləri və bərələr vasitəsilə əlaqələnir 
Stavanger və Oslo (Norveç), Kopenhagen, 
Olborq, Billunn (Danimarka), Reykyavik 
(İslandiya), Aberdin, London şəhərləri və 
Şotland а.-па (B.Britaniya) müntəzəm 

uçuşları "Atlantic Airyvays” şirkəti həyata 

keçirir. Vosar (Voar) a.-nda Vona aero- 
ропи var, 

Ticarət dövriyyəsi 1.6 mlrd. dollar təş- 
kil edir (2010). İxracatın (balıq və dəniz 
gəmiləri) dəyəri 824 mln. dollardır, əsas 
alıcıları Rusiya, B.Britaniya, Danimarka, 
Nigeriya və Çindir. İdxalatın (istehlak mal- 
Лап, maşın və avadanlıq, yanacaq və 5.) də- 

yəri 776 min. dollardır, əsas tədarükçüləri 
Danimarka, Türkiyə, Norveç, Çin və Ni- 

derlanddır. 
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FARER DİLİ 

FARER DİLİ – farerlilərin dili. Farer 
a-rinin rəsmi dillərindən biridir. Bu dildə 
danışanların ümumi sayı təqr. 66 min nə- 
fərdir, onlardan 45 min nəfəri Farer a-rında, 
21 min nəfəri isə Danimarka və digər ölkə- 
lərdə yaşayır (2007) 

F.4. Skandinaviya dillərinə aiddir. Əsa- 
sən, fonetik cəhətdən bir-birindən xeyli 
fərqlənən dialektlərə malikdir (6 dialekt zo- 
nası), Ədəbi dil Torshavn ş--nin dialektinə 
əsaslanır 

Е.4-и(п leksikasına əhəmiyyətli dərə- 
cədə Danimarka dili təsir göstərsə də, fo- 
netikasına Norveç dilinin q. dialektlərinin 
xüsusiyyətləri xasdır. F.d. inkişaf etmiş vo: 

mə malikdir: uzun və qısa saitlər, dif- 
qlar var, Samitlər də uzun və qısa ola 

bilir 
164, 9-15 əsrlərdə formalaşmışdır. Bu 

dövrdə Farer yazısı island və Norveç yazı- 
larina yaxın idi, lakin Danimarkada Refor- 
masiyadan (1536) sonra ölkənin hakim 

Е.4--иип məktəblərdə, kilsələrdə və 
mi sənədlərdə işlədilməsini qad 

mişdi. F.d. 300 ildən çox yazısız qalsa da, 
məişətdə istifadə olunmuş və zən 

inkişaf etdirm 
miş Farer xalq balladalarının 18 

onlarında yazıya alınmış ilk nümunə- 

şdir. 

də Farer dialektlərinin xüsusiyyətləri 

i tapmışdır. 1846 ildə Farer filoloqu 
arer ədəbi dilinin banisi V.U.Hammer- 

mb F.d. üçün qrafikası əsasın 
şləyib hazırlamışdır: orfoqrafiyası 

insip əsasında qurulmuşdur. Ham 
Farer dili antologiyası” əsə: 

lə (c. 1-2, 1886-91) Farer folklorundan 
ələr vermiş, F.d.-nin müstəqil dil 

nu, Dat ka dilinin dialekti olma: 

lığını sübut etmişdir. Bu dövrdən etibarən 
rında Danimarka dilinin ictimai 

vardıcıl sürətdə F.d.-nin xeyrinə 

Е.4. 1906 ildə mək: 

başlamış, 1937 
as dil kimi Dani. 

: 15, 1938 ildə kilsə di- 
8 ildə isə Farer a-rının muxtariyyəti 

rəsmi dövlət dili 
1965 ildə Torshavnda Е.4. və 

yyatı fakültəsi olan un-t idilmişdir. 

4. KİV-də möhkəmlən: 

ş, Dani: olaraq, a xa 
ların əhalisinin təqr. 

üçün Danim ili birinci dil olaraq 
qalır 
FARERLİLƏR (özlərini feroyinqar 

indirırlar) xalq, Farer a.-rının (Dani- 

arka) əsas əhalisi, Ümumi sayları təqr. 
80-90 min nəfərdir, təqr. 49 min Farer 
a-rinda, təqr. 22.min Danimarkada yaşayır 
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Farerlilər. Qadınla uşaq milli geyimdə. 

(2015), Əsasən, Farer dilində danışırlar, 
Danimarka dili də yayılmışdır. Dindarları 
xristiandır. 

Ənənəvi məşğuliyyətləri qoyunçuluq, 
balıqçılıq, balina ovu, dəniz quşları ovu və 
quş bazarlarında yumurta yığımıdır, hazır- 
da balıqçılıq və balıq emalı, həmçinin ba- 

məşğuldurlar. Dəhlizdən (fors- 
a buxarı olan 

lina ov 
tova), mərkəzində ocaq və 

as otaqdan (daqliqstov 
dan (qlasstova, hərfi mənada şüşəli otaq: 

şəli pəncərəyə görə) ibarət 
ənənəvi evləri sal daşlardan hörülür, çim 
(bəzən arpa küləşi) ilə örtülür. Balinanın fə- 
qərə sümükləri kətil kimi istifadə olunur. 
Ənənəvi yeməkləri qoyun əti və pendiridir, 
müasir F.-in qida rasionunda balıq və qrin- 
da üstünlük təşkil edir. Duz- dan az istifadə 
olunur. Ənənəvi yun geyimləri pardaq-dır. 
Kişi geyimlərinə yun köynək, qara və ya 
göy kamzol, qırmızı iilet, qısa şalvar, na- 
xışlı corablar, qara dəri başmaqlar, qalpaq, 
qadın geyimlərinə isə yun kofta, uzun ətək 
üstündən uzun önlük, zərif"yun ləçək, aşı- 
lanmış dəridən sarı ayaqqabılar aiddir. 

F.-in folklorunda halayqurma kede- 
dans rəqsi ilə müşayiət olunan balladalar 
(orta əsr Skandinaviya saqaları və cənga- 
vər romanlarının süietləri əşüsında) yayıl- 
mişdir, 
FARFAR - İranın Şəqri Azərbaycan 05- 
tanında kənd, Mərənd: şəhristanının 
Mərkəzi bölgəsinin Yamçı kəndistanın- 
da, Mərənd ş.-ndən 10 kr şm.-q.-dədir. 
FARFÖR - bax Çini. 
FARİNGİT (lat. çapuye — udlaq =.) - 
udlağın selikli qişasının kəskin, yaxud xro- 

niki iltihabı. İnsanlarda kəskin F.-in əmələ 
gəlməsində bakteriyalar (strepto-, stafilo-, 
pnevmokokklar). viruslar (qrip, adenovi- 
ruslar), bəzən də kəskin zökəm əsas rol oy- 
nayır. Əlamətləri: boğazda quruluq, 
udqunma zamanı ağrı, bədən temp-runun: 
normal olması, bəzən 37,59C-ə qədər qalx- 
ması, Müalicəsi: çay sodası və dezin- 
feksiyaedici məhlullarla boğazın qarqarası, 
iltihab əleyhinə vasitələr, lazım gələrsə an- 
tibiotik, pəhriz saxlamaq və s. 

Heyvanlarda - əsasən, ümumi 
yuqlama və ya udlaq toxumasının selikli 
qişasına mikroorqanizmlərin düşməsi nəti- 
cəsində əmələ gəlir. F. bəzi infeksion xəs- 

təliklərlə (qarayara, saqqo, pasterellyoz və 
5.) müşayiət oluna bilər, Əlamətləri: 

uüdqunmanın çətinləşməsi, ağız suyunun 

axması, burundan axıntının gəlməsi, udlaq 
nahiyəsində şişkinlik və ağrı, bədən temp.- 
runun qalxması (kəskin F. zamanı) və s. 
Müalicəsi: heyvanı isti binada saxla- 
maq, daxilə sulfanilamidlər, antibiotiklər: 
vermək: seroterapiya. 
FARİNQOSKOPİYA (yun. рһагупх - 
udlaq -:.... skopiya) – udlağın tibbi müayinə 
üsulu. Adətən süni işıqlandırma şəraitində 
şpatel, burun-udlaq və ya qırtlaq güzgüsü, 

alın reflektoru və digər alətlərdən istifadə 

etməklə aparılır. 
FARİS Mühəmməd Əhməd (d. 26.5.1951, 
Suriya, Hələb) — Suriyanın ilk və yeganə 
yyarəçi-kosmonavtı, HHQ есп.-1, 50- 

vet İttifaqı Qəhrəmanı (1987). 1973 ildə 

Hələb ş. yaxınlı- 
ğindaki: Neyrab 
acrodromunda yer- 
ləşən Suriya Hər- 
bi Hava Akademi- 

yasını bitirdikdən 
sonra həmin aero- 

dromda təyyarəçi 
və instruktor kimi “Ta 
xidmət etmişdir. s 

1985 ildə Suriyada 
kosmonavt olmağa namizəd seçilmiş və 
Y.A.Qaqarin ad. kosmonavtlar hazırlayan 
mərkəzə qəbul olunaraq 1986 ildə əsas eki- 

paia təyinat almışdır. 1987 il 22-30 iyulda 
“Soyuz TM-3” gəmisində uçuş yerinə ye- 

tirmiş, uçuş zamanı kosmik tibbə və matc- 
rialşünaslığa aid eksperimentlər etmiş və 
həmçinin kosmosdan Suriyanın çəkilişini 
aparmışdır. Ekipafın tərkibində A.Vikto- 
renko, A.Laveykin və М.Еап olan “Soyuz 
TM-2” gəmisi 30 iyulda "Mir" st.-ndan: 
ayrılaraq müvəffəqiyyətlə Yerə enmişdir. 
Uçuşdan sonra 1987 ildə Е. yenidən Su- 
riyanın hərbi hava qüvvələrindəki xidmə- 
tinə qayıtmışdır. 2001-09 illərdə Hələbdə 

FARMAKODİNAMİKA —— co-,4-4,K 64q0cxcçc40co-n—040 =  квРАҺИАКОРИАМКА, 

hərbi təyyarəçilərin hazırlıq in-tuna rəh- 
bərlik etmiş və sonra Dəməşqdə idarənin 

direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 2012 il- 
də Türkiyəyə qaçmış və Bəşər Əsədə qar- 

şı müharibə aparan “Azad Suriya ordu- 
sunu” dəstəkləyərək müxalifətə qoşulmuş- 
dür, Qızıl Uldüz (1987) və “Kosmosun 
öyrənilməsindəki xidmətə görə” (2011) 
medalları ilə təltif olunmuşdur. 

FARİSEYLƏR (yun. Pharisdios, ivritcə 
1379 – ayrılmış sözündən) – e.ə, 2 əsr — 
eramızın: 2 əsrində Fələstində mövcud 
olmuş yəhudi təriqəti ardıcılları. Çariçə Sa- 
lomeya Aleksandranın (е.ә. 76-67) döv- 
ründən çar İrodun (е.ә. 4 - eramızın 39) 
dövrünədək hakim mövqedə olmuş, İrodun 
dövründə siyasi mötədil və ortodoksal mək- 
təblərə parçalanmışlar. F. Yerusəlimdə İkinci 
məbədin dağılmasından (70) sonra varlığını 
saxlamış yeganə yəhudi təriqətidir. 

F. dini idarəçiliyi Müq. Məbəddə mər- 
kəzləşdirən və məbədi gəlir mənbəyinə 

çevirən zadəgan saduuleylərə qarşı çıxır, 
əsasən əhalinin orta təbəqəsinin mənafeyini 
əks etdirirdilər. Şifahi yəhudi ənənəsini ya- 
141 vəhylə (Tövratla) eyni dərəcədə mü- 
qəddəs hesab edirdilər. Alın yazısı və 

ölümdənsonrakı həyatı inkar edən sadukey- 
lərlə fatalist essenilər arasında orta mövqe 
tuturdular. İudaizmin demokratikləşdiril- 

məsinə təşəbbüs göstərən F. sadukeylərin 

məbəd monopoliyasına qarşı çıxaraq sina- 

qoqlarda ibadət təcrübəsini formalaşdırmış, 
sinaqoqları mühüm dini-ictimai funksiya 
lara malik təşkilata çevirmişdilər. Onların 
Tövratın izahına rasional yanaşmaları və 
onu müasir problemlərin həllində tətbiq et- 
mələri yəhudi teologiyasının təməlini təşkil 
edirdi. F.-in əksəriyyəti yazıçılar və din 
alimlərindən ibarət idi. Məcazi mənada “fa- 

risey” sözü ikiüzlü, riyakar mənasında (İn- 
cildə F.-ə verilən səciyyə ilə əlaqədardır) 
işlədilir. 
FARKAŞ (Farkas) Bertalan (d. 2.8. 
1949, Macarıstan, Dyulaxaza k.) – Мас. 
XR-ın təyyarəçi-kosmonavtı, kapitan, 
Mac, XR Qəhrəmanı (1980), Sovet İt- 
tifaqı Qəhrəmanı 

(1980). Dyerd Ki- 
lian ad. Ali Avia- 
siya Texniki Mək- 
təbini bitirmiş- 

dir (1967). 1978 
ildən “İnterkos- 
mos" proqramı 2 
üzrə tam. təlim ОЛ 
kursu keçmişdir. 
1980 il mayın 26- 
da “Soyuz-36” kosmik gəmisində təd- 
qiqatçı kimi uçmuşdur (V.N.Kubasovla 

Farqo şəhərindən görünüş, 

birlikdə). Beynəlxalq heyət "Salyut-6” - 
“Soyuz-35” — “Soyuz-36” orbital elmi təd- 
qiqat kompleksində (əsas heyət L.İ.Po- 
pov və V.V.Ryumin) nəzərdə tutulmuş 
birgə tədqiqat və eksperimentlər proq- 
ramını yerinə yetirdikdən sonra F. 1980 
il iyunun 3-də “Soy 
Yerə qayıtmışdır. Lenin ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 
FARQO (Fargo) — ABŞ-ın şm.-ında, Şi- 
mali Dakota ştatında şəhər. Əh, 115, 6 min 
(2014). Red-River çayı sahilindədir. Nəql. 

qovşağı. 
Şəhərin indiki ərazisi 19 əsrin 70-80-ci 

illərində gəmilərin yan aldığı körpü idi. Əv- 
vəllər: Sentralia (Centralia) adlanmışdır. 

1893 ildə yanmış, yenidən tikilmişdir. 
Şimali Dakota ştatının un-ti (1890: 

kit üzrə tədqiqatlar mərkəzidir), İctimai 
kitabxana (1900), Rəssamlıq (1960) və 

İncəsənət (1965) muzeyləri, teatr (1926) 
əət göstərir. At parkı, zoopark 

“Zubr” futbol komandası milli çem- 

pionatların 5 dəfə qalibi olmuşdur. 1996 
ildə yaradılmış “Farqo-Moorhcad Red 
Havvks” beysbol klubu 5 dəfə Şimal liqa- 
sı çempionudur. 

K.t. r-nunun ticarət-maliyyə mərkəzi- 

dir. Yeyinti, poliqrafiya, metal emalı sə- 
nayesi və k.t. maşınlarının istehsalı in- 

kişaf etmişdir. 
FARMAÇTƏPƏ – Azərb, Resp: Laçın 
r-nu ərazisində dağ. Qarabağ yaylasında, İl- 
dirimsu (Hocazsu çayının sağ qolu) və Za- 
bux (Minkənd) çayları arasındadır. Sönmüş 
vulkan konusudur. Hünd. 2328 m. Yay ot- 

lağıdır. 

FARMAKODİNMAMİKA (yun. ӧрдауду 
dərman =- dinamika) – farmakologiyanın 

bölməsi, dərman maddələrinin (DM) far- 

таҝ̆ојоја effektini və təsir dinamikasını öy- 
rənir, DM-nin əsas təsir mexanizminə on: 

larin orqanizmin toxuma və hüceyrə resep: 
torları ilə qarşılıqlı təsiri aiddir, bununla 
əlaqədar olaraq, orqanizmin biokimyəvi və 
fizioloyi reaksiyaları istər normal, istərsə də. 
patoloyi vəziyyətdə aktivləşir və yaxud tor- 
mozlanir. Bu zaman DM-nin hədəfi spesi: 

fik reseptorlar, fermentlər, hüceyrə mem- 

branları və strukturları ola bilər, Bir sıra 

DM-nin mexanizmi fermentlərin aktivli: 

yinin yüksəlməsi və ya tormozlanması 
(ləngiməsi) ilə əlaqədardır, Məs., qura ciyər 
fermentləri yuxugətirici dərmanları, sa- 

kitləşdiriciləri, neyroleptikləri, qıcolma 
əleyhinə, iltihab əleyhinə dərmanları, bir 
sıra antibiotikləri, sidikqovucu və s. dər 

manları stimullaşdırır. Fermentlərin ge 
çikdirilməsi antihipertenziv preparatların 
(kaptopril və s.), antidepressantların, Par 
kinson xəstəliyinin müulicəsi üçün olan 
dərmanların və s. təsir mexanizminin əsu: 
sında durur, Bəzi DM-nin təsir mexaniz: 

minə ionların transmembrun axınına təsir 
(kalsium kanallarının blokatorları, aritmiya 
əleyhinə olan dərmanlar. və s.), birbaşa 
kimyəvi təsir (məs., xlorid turşusunun an- 
tasid dərmanlarla neytrallaşması) aiddir. F 
DM-nin dozasından və konsentrasiyasın- 

dan asılıdır: adətən onların artması far- 

makoloyi effekti və onun müddətini güc- 
ləndirir. F. həmçinin DM-nin digər təsir 
növlərini də nəzərə alır: yerli, rezorbtiy, ref: 
lektor, əsas və əlavə, düz və dolayı: dönən 
və dönməyən: terapevtik və toksiki və s. 
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FARMAKOGENETİKA 

FARMAKOGENETİKA (yun: pöpüüyov selikli qişasından qaşıntıdan. istifadə да 

– dərman “ generika) — farmakologiya və nur. Orqanizmdə DM-nin təsirinə cu Ы 

tibbi genetikanın bölməsi: bioloği aktiv deh olan bir çox allel genlərin: daşıyıcılığı 

müddələrin və dərman maddələrinin hücey- haqqında tez məlumatalmağa imkin verən 

rənin genetik aparatına, DNT, RNT-nin genetik mikroçiplər yaradılmışdır. 

strukturuna, nuklein turşularının sintezinə, FAPMAKOKİNĞETİKA (yun. сбриауду 

habelə genetik amillərin orqanizmin dər- “ dərman 5 avnmyöş” hərəkətə aid olan) - 

min müddələrinə (DM) qarşı reaksiyasının fürmakologiyanın bölməsi: dərman maddə- 

formalaşmasına təsirini öyrənir. "F” ter- lərinin (DM) orqanizmdə sorulması, pay- 

minini 1959 ildə alman genetiki F. Fogel lanması, depolarda toplanması, metabo- 

(1925-2006) təklif etmişdir. F. şəxsiləşdi- izmi və onların xaric olması proseslərinin 

rilmiş təbabət konsepsiyasının reallaşdırıl- kinetik qanunauyğunluqlarını öyrənir. Е. 

masında mühüm rol oynayır və bunda tədqiqatları əvvəlcə eksperimental olaraq 

məqsəd xəstənin müalicəsi prosesində fordi heyvanlar üzərində, sonra isə Klinikada 

yanaşmanın axtarılmasıdır. DM-nə qarşı aparılır (müalicə dozasının təyini, pasiyent- 

orqanizmin əlavə mənfi reaksiyalarının lərin yaş və genetik xüsusiyyətlərinin təsi: 

tədqiqi və алаһә olunması (əvvəl klinik-ge- ri, dərman formaları və s), daxil edilmə 

nealoği və əkizli üsullar, sonralar isə mole- üsulları: DM-nin effektivliyi də bunlardan 

kulyar-genetik üsulla), F.-nın inkişafına asılıdır. DM-nin əsas farmakokinetik tədqi- 

kömək etmişdir. Bu zaman DM-nin meta- qat göstəriciləri: qan plazmasında maksi- 

bolizminin müxtəlif mərhələləri öyrənilmiş mal qatılılığı və onun bu səviyyəyə çatma 

və bu da həmin reaksiyaların mal tini müddəti, sorulmanın sürət sabiti: dozalaş- 

aşkar etməyə imkan vermişdir. Kseno- dırma dövründə orta qatılıq, maksimal gös- 
biotiklərin (o cümlədən DM komponent- təricinin 7586-dən yuxarı qatılığın saxlan- 
lərinin) metabolizminin fərdi ayrılığı in. ma müddəti: orqanizmdən yarımxaricolma 
sanların genetik müxtəlifliyi ilə şərtləndi- və xaricolma dövrləri. DM-nin bioloyi 
yindən, F.-nın nəzəri əsasını funksional g membranlardan (məs., hematoensefalik 

baryerdən) keçməsi passiv diffuziya, piro- 
sitoz və s. ilə baş verir. Orqanizmdə DM- 
nin metabolizmi, əsasən, onların özlərinə 
nisbətən daha polyar olan metabolitlərin 
əmələ gəlməsinə səbəb olur və bununla əla- 
qədar onlar suda yaxşı həll olur və böyrək- 
lərlə asan xaric olur. DM-nin metabolizmi 

və depolarda toplanması digər ksenobio- 
tiklər kimi başlıca olaraq (9592-ә qədər) 
qara ciyərdə baş verir. F. prosesinə çoxlu 
amillər, o cümlədən DM-nin kimyəvi 
strukturu, onların fiziki-kimyəvi xassələri, 

nomika, yəni DM-nin metabolizminə cəlb 
nlərin polimorfizmi və onların 

rşılıqlı təsirinə genetik nəzarət haqqında 
məlumatlar təşkil edir. Ona görə F.-nın əsas 
vəzifəsi orqanizmin farmakokinetik və 
farmıkodinamik reaksiyalarında iştirak 
edən zülalların sintezinin xüsusiyyətlərini 
müəyyən edən və onların fərdi xüsusiy- 

ləri ilə şərtlənən allel genlərin öyrə- 
ər DM-nin 

farmakokinetikası və formakodinamika- 
sında iştirakını qəbul edən zülal genlərinin 

olunat 

nilməsidir. Bu fərdi xüsusi, 

polimorf” sahələri ilə əlaqədardır. Onlara dozaları, xəstəliyin xüsusiyyəti və 5. təsir 
metabolizm fermentlərini kodlaşdıran gen- göstərir, 
lər və DM-nin sorulması və orqanizmdən FARMAKOQNOZİYA (yun. фӧрракот) 
xaric olması proseslərində iştirak edən - dərman *6... – qnoziya) = əczaçılığın bir 
transportyor zülal genləri aiddir. F. həm- sahəsi: dərman bitkilərini, bitki və heyvan 
çinin siroxrom ) izofermentlərinin, 

metabolizm fermentlərinin (N-asetiltrans- 

feruzalar, tiopurinmetiltransferazalar və s.) 
lərlə daşıyıcılıq rolunu öyrənir. 

DM-nin gen-transportyorlarının onların 
farmakokinetikasına təsiri haqqında məlu- 
matlar alınmışdır. Farmakodinamikanın 

genetik amillərinə DM-nin zülal molekul- 

hədəflərini - reseptorları, fermentləri, ion 
kanallarını, lipoproreinləri, qanın koaqul- 
yasiya amillərini, siqnal transduksiyası yol- 

mənşəli dərman xammalını və onun bəzi 
məhsullarını (efir və piy yağları, qatran, 
ilan zəhəri və s.) öyrənir. “F” terminini 
1815 ildə alman kimyaçısı /K.Zaydler 
təxmini işlətmişdir, Dərman bitkilərindən 

istifadə qədim Çin, Hindistan, Misir, Roma 
və digər ölkələrin xalq təbabətində məlum 
idi. Onlar haqqında ilk yazılı məlumatlar 
qədim Misir papirusunda tapılmışdır. 
Onlardan ən çox tanınmışı e.ə, 16-11 əsr- 

lərə aid olan və 1875 ildə alman misir- 
larini (məs, beta-adrenoreseptorları, siklo- şünası Q. Ebers (1837-98) tərəfindən nəşr 

oksigenazaları) kodlaşdıran genlərin po- edilən Ebers papirusudur. Bitki və heyvan 
limorfizmi aiddir. Farmakogenetik sınaqlar mənşəli dərman maddələrinin sistemləş- 
üçün zəncirvarı polimeraza reaksiyası, bio- dirməsi və təmizlənməsi cəhdini Qalen 
Тој material kimi isə qan, yaxud yanağın göstərmişdir (bax həmçinin Qalen prepa- 
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man bitkiləri ehtiyatlarının və onların: 
ləvi yayılma yerlərinin aşkar edilmə 
onların qəbulunun planlaşdırılması, 
lanması, qurudulması və saxlanması: 
dalarının və müddətlərinin reqlament- 
ləşdirilməsi, dərman xammalının norma- 
laşdırılması və standartlaşdırılması: bitki 
mənşəli yeni dərman vasitələrinin yaradıl- 
ması, F.-nın məlumatları əczaçılıq kimya- 
sında istifadə olunur. Müasir dərman: 
vasitələri arasında bitki mənşəli preparatlar: 
3096-ә qədər təşkil edir. Onlardan istifadə 
olunması farmakoterapiyanın bölməsi olan 
fitoterapiyanın əsasında durur, Bitkilər, o: 
cümlədən dərman bitkiləri bioloyi aktiv 
əlavələrin əsas komponenti kimi, həmçinin 

ətriyyat-kosmetika sahəsində, qida səna- 
yesində və texnikada (bitki yağları və s.) 
istifadə olunur. 
FARMAKOLOGİYA (yun. фӧрракоу — 
dərman r... /ogiya) — kimyəvi maddələrin, 
əsasən də dərman maddələrinin insan və: 
heyvan orqanizminə təsiri haqqında tibbi- 
bioloği elm: ümumiyyətlə, daha geniş mə- 
nada fizioloyi aktiv maddələr haqqında elm. 
Dərman maddələri haqqında ilk sistem- 
ləşdirilmiş məlumatlar Qədim Misirin tibb 
traktı olan "Ebers papirusları”nda (e.ə.17 
əsr) verilmişdir, 300-ədək dərman bitkisi 
haqqında isə məlumat Hippokratın əsərlə- 
rində vardır, onların dəqiq təsvirini qədim 
yunan həkimləri Teofrast (e.ə. 372-287) və 
Dioskorid (eramızın 1 əsri) vermişlər. Son- 
ralar F. adlandırılan dərmanlar haqqındakı 
elmin sinonimi 19 əsrə qədər “Materia me- 

dica” əsəri olmuşdur. Qalenin, İbn Sinanın, 
Paraselsin əsərlərində verilən dərman bit- 
kiləri haqqında məlumatların (bilgilərin) 
F.-nın inkişafında böyük rolu olmuşdur. 
Orta əsrlərə qədər Şərqdə tibb, dərman- 
şünaslıq və farmakologiya güclü inkişaf: 
etdiyi halda, Qərbdə tibbin yeganə mərkəzi 
Salernodakı (İtaliya) məktəb hesab olu- 
nurdu. 1140 ildə bu məktəbdə farmakopeya: 
(Antidotariya) hazırlanmışdır. Müasir eks- 
perimental F.-nın əsasını 19 əsrin orta- 
larında R.Buxheym (Derpt) qoymuşdur. 
Onun inkişafını O.Şmideberq, Q.Meyer, 
V.Ştrauüb, P.Trendelenburq, K.Şmidt: 
(Almaniya), A.Keşni, A.Klark (Britaniya), 
D.Bove (Fransa), K.Heymans (Belçika), 
O.Levi (Avstriya), V.İ.Dıbkovski, A.A.So- 
kolovski, İ.P.Pavlov, N.P.Kravkov (Ru- 
siya) və b, təmin etmişlər. Azərb.-da 9, 10 

ilk dəfə olaraq F.-ya aid “Farmakologiya 
əsasları” kitabını yazır. F.-nı eksperimental 
və kliniki F.-ya ayırırlar. 

F.-nın bir sıra istiqamətləri məlumdur. 
Farmakodinamika — molekulyar F. — dər- 
man maddələrinin biokimyəvi təsir mexa- 
nizmləri haqqında təlim. Dərman prepa- 
ratlarının kliniki praktikada öyrənilməsi və 
onların son təsdiq edilməsi kliniki F.- 
nin mövzusudur. 

F.-nı ümumi və xüsusi F.-ya bölmək qə- 
bul edilmişdir. Ümumi F. dərman mad- 
dələrinin təsir mexanizmini qiymətləndirir 
ilkin farmakoloyi reaksiyalar, fermentlərə, 
biolo)i membranlara, elektrik potensialına, 
reseptor mexanizmlərə təsir): onların pay- 
lanma xarakterindən, biotransformasiya- 
sından (oksidləşmə, bərpaetmə, hidroliz, 
aminsizləşmə, asetilləşmə və s.), daxilolma 
(daxilə, dərialtı, venadaxili, inhalyasiya və 
5.), xaricolma (böyrəklərlə, bağırsaqla) 
yollarından asılı olaraq orqanizmə təsi- 
rin ümumi qanunuuyğunluqlarını öyrənir. 
Ümumi F.-nın problem dairəsinə daxildir: 
dərman maddələrinin təsir prinsiplərinin 
xarakteristikası (yerli, reflektor, sorulma): 
onların orqanizmdə təsirini müəyyən edən 
şərtləri (kimyəvi quruluşu, fiziki-kimyəvi 

xassələri, dozası və qatılığı, təsir müddəti, 
dərman istifadəsinin təkrarlanması: orqa- 
nizmin cinsi, yaşı, bədən çəkisi, genetik 
xüsusiyyətləri, funksional vəziyyəti): kom- 
binə edilmiş dərman müalicəsinin prinsip- 
ləri, dərman maddələrinin standartlaşdı- 
rılması, təsnifatı, tədqiqatı məsələləri və s. 
Xüsusi F.-nın predmeti əsas effekt əla- 
mətlərinə görə bir neçə qrupda sistemləşdi- 
rilmiş ayrı-ayrı dərman maddələridir: anal- 
getiklər, yuxugətiricilər, neyrotrop maddə- 
lər, qıcolma əleyhinə maddələr, qıcıqlan- 
diricilar, ürək-damar sisteminə təsir gös- 
tərən dərman maddələri, antibakterial mad- 
dələr, antiparazitar maddələr, şişəleyhinə 
maddələr və s. F. dərman maddələrini öy- 
rənən digər elmlərlə, ilk növbədə əczaçılıq 
kimyası – dərmanların sintezi, quruluşu və 
kimyəvi xassələri haqqında elmlə, farma- 
koqnoziya və bütövlükdə əczaçılıq və toksi- 
kologiya ilə sıx bağlıdır, Ümumi = ekspe- 
rimental üsullar F.-nı fiziologiya və pato- 
logiya ilə yaxınlaşdırır. F. həmçinin bio- 
kimya və biologiya ilə də bilavasitə əla- 
qəlidir, 

7 Uneinin 1 
kəzinin farmakologiya: ə 
46 "aparılır. F.-nın tədrisi un-ilərin 
tibb fakültələrində və tibb kolleclərində 
həyata keçirilir. Xarici ölkələrdə F. üzrə 
əsas elmi mərkəzlər: Rusiya EA-nın V.V. 
Zakusov ad. Elmi Tədqiqat Farmakologiya 
İn-tu, Sankt-Peterburq Kimya-Əzzaçılıq İn- 
tü, Xarkov Milli Kimya-Əzzaçılıq Un-ti, 
Krakovda, Praqada, Berlində Р. in-tları, 
Bertrsdə (ABŞ) tibb mərkəzinin F. labora- 
töriyası, Mill Hill İn-tu (London), Ali Sa- 
nitariya İn-tu (Roma), Maks Plank İn-tu 
(Frankfurt-Mayn) və 5. 
FARMAKOLÖ/I VƏ FARMAKO- 
PEYA EKSPERT ŞURASI, Azər- 
baycanda – Azərb, Resp, Səhiyyə 
Nazirliyinin ekspert orqanı, Yeni dərman 
maddələrinin eksperimental tədqiqatı ba- 
rədə sənədləşdirməni aparır, həmin mad- 
dələrin öyrənilməsi üçün lazım olan 

tədqiqatların (o cümlədən kliniki) həcmini 
müəyyən edir, Səhiyyə Nazirliyinə yeni 
dərman madğələrinin tətbiqini, köhnələrin 
nomenklaturadan çıxarılmasını tövsiyə 

edir. Dərmanların istifadəsinə görə təlimat- 
Лап araşdırır və təsdiq üçün məsləhət görür, 
yeni dərman maddələrinə ad verir, xarici 
dərman vasitələrinin sınaqdan keçirilmə- 

sinə nəzarət edir, onların klinikada öy- 
rənilməsinə icazə verir və respublikada 
istifadəsini, yenidən istehsal olmasını, ha- 
belə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiy- 
yatdan keçməsini tövsiyə edir. Dərman 
maddələri bundan sonra praktik olaraq is- 
tifadəyə buraxılır. 
FARMAKOPİYA (yun. göplüxov – 
dərman “ olo — hazırlamaq) — dərman 
maddələrinin (DM) keyfiyyətinə dair tə- 
ləbləri qaydaya salan normativ sənədlər 
(farmakopeya maddələri) məcmuəsi. Far- 
makopeya maddələrini (FM) xüsusi, ümu- 
mi və müvəqqəti maddələrə ayırırlar. 
Ümumi FM-nə DM-nin müxtəlif müayinə 
üsullarının təsviri, istifadə olunan reaktiv 
və indikatorlar haqqında məlumatlar da- 
xildir. Xüsusi FM DM-nin dövlət stan- 
dartlarıdır, DM-nin bütün tədavül sub- 
yektləri üçün mütləq olan göstəricilərin və 
DM-nin keyfiyyətinə nəzərət üsullarının 
siyahısı və DM-nin təsviri, dərman for- 
maları, habelə DM-nin istehsalı üçün əc- 
zaçılıq substansiyaları, köməkçi maddə- 
lər, xammal və vaxtaşırı yenidən baxılma 
daxildir. Müvəqqəti FM DM-nin istehsalı 
texnologiyasının hazırlanması dövründə 
istifadə olunur və gələcəkdə daimi qüvvədə 

məyə başlanmışdır. İlk dövlət F.-sı 1698 
ildə latın dilində Bı çap edil- 
mişdir. 19 əsrin sonu = 20 əsrin əvvəllə- 
rində çox ölkələrdə milli, sonralar isə bey- 
nəlxalq F. nəşr olunmağa başlanmışdır. Ru- 
siyada ilk rəsmi dövlət F.-sı 1778 ildə latın 
dilində çap edilmişdir və 1802 ildə rus di- 
linə tərcümə edilmişdir. 1866 ildə rus dilin- 
də Rusiya F.-sının yeni nəşri çap olun- 
müşdur. Keçmiş SSRİ-də, ilk Dövlət F.-sı 
1925 ildə nəşr edilmiş və 7-ci nəşr kimi 
göstərilmişdir. Azərb. da daxil olmaqla, 
SSRİ-də Dövlət F.-sından (sonuncu — X 
nəşri 1968 ildə çapdan çıxmışdır) istifadə 
olunurdu. Ən etibarlı xarici F.: Amerika F.- 
sı (ABŞ F--si, ЈЕР: 1820 ildən, 38-ci nəşr, 
2015): Britaniya F.-sı (BP, 1864 ildən: dün- 
yada ən böyük, Avstraliyada, Kanadada, 
Koreya Resp.-nda dövlət statusuna malik- 
dir): Avropa F.-sı (EP,1969 ildən, ing. və 
fr. dillərində, 8-ci nəşr, 2013): Beynəlxalq 
F. (Ph. İnt., ÜST nəşr edir, 2008). 
FARMAKOPSİXOLOGİYA - bax 7si- 
xofarmakologiya. 
FARMAKOTERAPİYA (yun. – фӧрда- 
kov — dərman “ terapiya) - dərman mad- 

dələri (DM) vasitəsilə müalicə, konservativ 
müalicənin əsas üsullarından biri. DM-nin 

istifadəsi demək olar ki, tibbin bütün tarixi 

boyu empirik biliklərə əsaslanmışdır. 19 
əsrdə eksperimental farmakologiyanın inki- 
şafı, fiziologiyanın, biokimyanın, mikro- 
biologiyanın va bir sıra digər təbiət elm- 
lərinin nailiyyətləri F.-nın elmi əsaslarının 
yaradılmasına ilkin şərait yaratdı. 20 əsrin 
1-ci yarısında orqanizm funksiyalarına 
müxtəlif spektrə və aydın təsirə malik olan 
çoxlu sayda DM-nin yaradılması və sənaye 
istehsalı şəklində farmakololi inqilab baş- 
landı, 1950-60 illərdə klinik farmakologi- 
yanın yaranması Е.-пип əhəmiyyətli də- 
rəcədə inkişaf etməsinə səbəb oldu. F.-nın 
elmi prinsipləri DM-nin orqanizmlə qar- 

şılıqlı təsir məlumatları (bax Farmakoge- 
netika, Farmakodinanika, Farmakokine- 
tika), habelə xəstəliklərin eriologiya və pa- 
togenezi haqqında biliklər əsasında forma- 
Taşı un tətbiqinin əsas prinsipləri hər 
hansı terapiyada olduğunun eynidir: effek- 
tivlik, təhlükəsizlik, səmərəlilik. nəzarət 
etmək və fərdilik. F.-nın əsas növləri: 
etiotrop (xəstəliyin etiologiyası biliyi 
dəqiq olduqda: məs., infeksiyalarda): ра - 
togenetik (ən çox qeyri-infeksion xəs- 
təliklər zamanı istifadə olunan DM-nin 
köməyilə, əsasən, xəstəliyin patogenezinə 
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FARMAN 

təsir: məs., antiastmatik, xora əleyhinə 

preparatlar): simptomatı k (xəstəliyin 

ayrı-ayrı: simptomlarının aradan qaldı: 

qılmasına və ya zəiflədilməsinə yönəldi- 

lir: məs., ağnkəsici DM-nin köməyilə): 

əvəzedici(hərhansı endogen maddənin 
çalışmazlığı zamanı: məs., şəkərli diabetdə 

insulinin istifadəsi): profilaktik (xəs- 
təliyin qarşısının alınmasına yönəldilir: 
məs., epidemiya təhlükəsi zamanı vaksin 
və zərdabların istifadəsi). Həmçinin kimya- 
terapiya, fitoterapiya da F.-ya aiddir. 
FARMAN Апп (26:5.1874, Paris = 17.7. 
1958, Paris) - fransız aviakonstruktoru 
və təyyarəçisi. 1907-08 illərdə düz uçuş 
uzaqlığı. (771 m), qapalı əyri boyunca 
üçüş (1 km-ə: qə- 
dər) üzrə rekord- 

lar qazanmışdır: 
Buyn-Reyms şə- 
hərlərarası ис̧и. 
(17d)q:-yə 27 km) 2 

ildə Paris yaxınlı 

ğında təyyarəçilər 
məktəb 

Hə- 
təyyarələr düzəltməyə başlamışdır. 

n F-4 (1909) təyyarəsi bir sıra ölkə- 

lərdə təyyarəçilərin təlimi üçün tətbiq 
edilmişdir. 1912 ildə qardaşı Moris ilə bir- 
lik-də “Е.” firmasının (1936 ildə milliləşdi: 
rilmişdir) əsasını qoymuşdur. Firma 30-a 

ərbi və mülki təyyarə tipləri, həm- 
çinin aviasiya mühərrikləri buraxmışdır. 
Birinci dünya müharibəsi illərində (1914: 

18) kəşfiyyatçı F-20, F-30, F-40, bombard- 

mançı F-50 təyyarələrindən geniş istifadə 
edilmişdir. Avropanın ilk hava xətlərində 

F.-in "Qoliaf” səmişin təyyarəsi işlədilmiş- 
dir (1919 ildən), 

FARMASİYA - bax Əczaçılıq, 
FARMER Henri Corc (17.1.1882, İrlan- 
diya, Birr- 30.12.1965, Şotlandiya, Saut- 
Lanarkşir vil., Lo) — ingilis musiqişünası, 
dirilor. Orta əsrlər ərəb musiqisi və musi- 
qi nəzəriyyəsinin 20 əsrdə ən görkəmli 
tədqiqatçılarından biri. Diriior kimi de- 
bütü 1910 ildə Londonda (Brodvey teat- 

1) olmuşdur. 1911-12 illərdə elə orada 

əsasını qoyduğu İrlandiya ork.-nə diri- 
1914 ildən Qlazqoda 

“Kolizey” teatrı ork.-nin və “Empayr” 
teatrı ork.-nin (1947 Нә qədər) diriforu 
olmuşdur. 1924 ildə Qlazqo Un-tini bitir- 
miş, ərəb dilini 
burada 1926 ildə 

yax 

forluq etmişdir 

bşünaslığı öyrənmiş, 
rəblərin musiqi ta- 

rixi” mövzusunda dissertasiya müdafiə 

etmişdir. Qədim ərəb əlyazmalarını top- 
lamış və öyrənmiş, tərcümə etdiyi trak- 
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tatlara şərhlər yazmışdır. “13 əsrə qə- 

dərki ərəb musiqisi tarixi” (1929) kitabı 
ona şöhrət gətirmişdir. 1932 ildə Qahi- 
rədə birinci Beynəlxalq ərəb musiqisi 

konqresində iştirak etmişdir. 1930-cu il- 
lərdən Qlazqo Un-tində dərs demiş, 
1947-65 illərdə bu un-tin Şərq cəmiyyə- 
tinin vitse-prezidenti, 1950-62 illərdə 
Şotlandiya Kral Musiqi Akademiya- 
sının direktorlar şurasının üzvü olmuş- 
dur. Şotland musiqisinin, Avropa hərbi 
musiqisinin tarixini də öyrənmişdir. 
Canlı musiqi ənənəsini, onun müasir 
durumunu öyrənmədiyi üçün F.-in ərəb 
mədəniyyəti ilə bağlı bəzi mülahizələri 
mübahisəli hesab olunur. Bununla ya- 

naşı, onun monoqrafiyaları və məqalə- 
ləri Avropa musiqi tarixində, хӧзи- silə 
Avropa musiqi alətlərinin genezisi “Şərq” 
retrospektivinin genişlənməsinə və bü- 
tünlükdə musiqi dəyərlərinə aid təsəv- 
vürlərdə hökmranlıq edən avropasen- 
trizmin dəf edilməsinə səbəb olmuşdur. 

FARMƏDİ ((şsa yüll),Əbu Əli Fəzl 
ibn Məhəmməd əl-Farmədi 

(1016, Tus yaxınlığında Farməd k. — 1084, 
Tus) - sufi mütəfəkkir. İlk təhsilini Tusda 

aldıqdan sonra Nişapura gedərək, Quşeyri- 
nin tələbəsi olmuşdur. Dəfələrlə Əbu Səid 

Əbülxeyrlə görüşmüş, Əbdülqahir Bağda- 
di, Əbu Osman Sabuni, Baba Kuhi və b.- 

nın dərslərində iştirak etmiş, Tusa qayı- 
daraq Əbül-Qasim Kurrəqaninin müridi 
olmuşdur. Məhəmməd Qəzzali və Yusif 
Həmədani F.-nin vəzləri sayəsində təsəv- 

vüfə daxil olmuşlar. Ş.Sührəvərdi “Cəbra- 

yılın qanadının səsi” əsərini F.-nin təsirilə 
qələmə almış, M.Qəzzali, Eynilqüzat, Ət- 
tar və b, ondan iqtibaslar etmişlər, F.-nin 

adı “silsileyi-aliyyə"yə (ən böyük mürşid- 
lər silsiləsi) daxildir. 

FARNABAZ (yun. Фаруафасо) (е.ә. 
təqr. 440-370) — // Dara və İH Artakserksin 

dövründə Kiçik Asiyanın şm.-q. hissəsini 

idarə etmiş Əhəməni satrapı. Təcrübəli və 

hiyləgər siyasətçi idi. Peloponnes mühari- 
bəsinin (e.ə. 431-404) son mərhələsində 

əvvəlcə Zissafernlə birlikdə Hellespontda: 

Afinaya müttəfiq olan şəhərləri tutmaq 
məqsədilə Spartaya kömək etmiş, 398 ildən 
sonra isə (spartalılar Kiçik Asiyadakı Eoli- 
dada 9 şəhəri tutduqdan sonra) Afinanın tə- 
rəfdarı olmuşdur. Onun hiyləsi nəticəsində 
е.ә. 395 ildə Tissaferm edam edilmişdir. 

Е.ап dəstəyi ilə e.ə. 394 ildə afinalılar Knid 

ş, yaxınlığındakı döyüşdə Sparta donan- 
masına qalib gəlmiş və Anıralkid sülhünü 
bağlamışdılar. Е.ә. 393 ildə Е. Melos və 
Kiferanı tutmuş, Lakonikanı viran qoymuş, 
Afina ş.-nin “uzun diyarları”nın bərpası 

mişdi. Е.ә. 385-383 və 374 illərdə Əhəmə- – 
nilərin Misirə qarşı apardığı müharibələrdə: 
iştirak etmişdir. = 
FARNAK 1 (Фаруакиј) (? – е.ә. 169) — 
Pont çarı ftəqr. 185-169). Е.ә. 183-1 
lərdə Sinopa, Amisos, Kitoros, Копога, 
Kerasunt, Trapezund və s. şəhərləri, həm- 
inin Pont d-rının filizli rayonlarını işğal 

etməklə, Cənubi Qaradənizyanının bir his- 
səsini çarlığa qatmışdı. Е.ә. 183 ildə pay- 
taxtı Amasiyadan Sinopaya köçürmüşdü, 
IF. Afina ş. və Delosa. ilə iqtisadi-mədə- 
ni əlaqələr qurmuşdu. E.ə. 182-179 illərdə 
Tavriya Xersonesi və Krım sarmatlarının 
çarı Qatalla ittifaq bağlamış, Kappado- 

kiya, Vifiniya və Perqamla müharibələr 
aparmış, məğlubiyyət nətic: lə işğal 
etdiyi əraziləri geri qaytarmağa məcbür 

olmuşdur. Qara dənizin с. sahillərində 

Farnakiya şəhər-qalasının əsasını qoy- 
muşdur. 
FARNAK 11 (e.ə. 97 – е.ә. 47) — Возрог 
dövlətinin hakimi fe.ə. 63 — e.ə. 471. Bos- 

por çarı V7 Mitridat Evpatorun oğlu. Atası 
Romailə müharibəni Haribal kimi İtaliya 
ərazisinə keçirmək fikrinə düşmüşdü. Bir: 
varis kimi bunun baş tutmayacağından, ha- 
kimiyyətin əldən çıxacağından ehtiyatlanan 
IF. atasını öldürmək istəmişdi. Oğlunun 

niyyətindən xəbər tutan VI Mitridat onu ba- 
ışlamış, lakin romalıların əlinə keçməmək 
üçün özünü öldürmüşdü. II F. onun meyi- 
tini Roma sərkərdəsi Pompeyə göndərmiş, 

onunla ittifaq bağlamış və bunun müqabi. 
lində “Roma xalqının dostu və müttəfiqi” 
titulunu alaraq Bospor çarlığının böyük 
hissəsində (Fanaqoriya istisna olmaqla) öz 
hakimiyyətini qurmuşdu. E.ə. 49-48 illərdə 
Pompeylə Yuli Sezar arasındakı vətəndaş 
müharibəsindən istifadə edərək öz ərazisini 

Qara dənizin şm. və q. sahillərinədək geniş- 
ləndirmiş, Fanaqoriyanı, Sinopanı tutmuş, 
Kiçik Asiyaya yürüş etmiş, Nikopol yaxın- 
lğındakı döyüşdə romalılara qalib gələrək 
bu ərazilərə öz canişinini təyin etmişdi. E.ə. 
47 ildə Kiçik Asiyada Zele ş. yaxınlığında 
baş verən vuruşmada Sezar tərəfindən dar- 
madağın olunaraq qaçmışdı. II F. kiçik dəs- 
tə ilə əvvəlcə gəmilərlə Sinopaya, oradan 
isə Tavridaya (Krım) gəlmişdi. Bospora qa- 
yıtdıqda, artıq hakimiyyəti ələ keçirmiş ca- 

nişini Asandrla baş verən döyüşdə axıradək 
vuruşmuş, aldığı yaradan həlak olmuşdu. 
FARNAVAZ (сә. 329/326, Msxeta = 
237/234, Armazi) – Kartli çarlığının (klas- 
sik mənbələrdə İberiya kimi də məlumdur) 
banisi. Yerli feodal nəslindəndir. “Yunan- 
ların” (Pont çarlığının) dəstəklədiyi yerli 

təsinin banisi olmuşdur. F. ölkəni 7 saeris- 
qaolara (dairələrə) bölmüşdü. Onlara eris- 
qaviləri (hakimlər), mərkəzi vilayətə (Şida 
Karili) isə spaspeti təyin etmişdi. Ordunun 
spaspeti (Komandını) özü idi. F, Selev- 
kilərlə dostluq münasibətləri qurmuşdu, 
Hakimiyyəti dövründə Makedoniyaya qarşı 
Şimali Qafqazın müxtəlif tayfaları ilə itti- 
faq bağlamış, hətta qohum (sarmatlarla) 

olmuşdur. Makedoniyalı İsgəndərin dağıt- 
dığı Msxetanı və Karilinin digər şəhər və 
qalalarını bərpa etmiş, möhkəmləndirmişdi. 
Gürcü yazısının yaranması da F.-ın adı ilə 
bağlanılır. 
FARNEZE (Famese) - italyan knyaz nəsli 
(12.əsrdən məlumdur). Parma və Руас̧епза. 
hersoqları olmuşlar (1545-1731). 8 hersoq 
hökmdarlıq etmişdir. Ən məşhur nüma- 
yəndələri: Pyer Luici F. (1503-47): 
Aleksandr (Alessandro) F. (1545-92). 
Ottavio F. (1524-86) İspaniya kralı V 
Karlın nikahdankənar qızı Parmalı Mar- 
qarita ilə evlənmişdi. Onun oğlu Aleksandr 
Р. Niderlandda İspaniya kralının canişini 
(1578 ildən), atasının ölümündən sonra isə 
Parma və Pyaçensa hersoqu (1586-92) ol- 
muşdur. Sonrakı hersoqlar Ranuç ço Е. 

(1569-1622), OdoardoF. (1612-46) və 
b. öz hakimiyyətləri uğrunda Roma papa- 
ları ilə mübarizə aparmışlar. Sonuncu nü- 

mayəndəsi AntonioF. (1679-1731) idi. 

Onun ölümündən sonra hersoqluq İspaniya 
Burbonlarına keçmişdi. 

FARS - İranın c.-unda ostan. Sah. 122,6 
min kmi, Əh. 4336,9 min (2006). İnz.m. 
Şiraz ş.-dir. 
FARS (fr. farce — şit zarafat, təlxəklik: 
lat, farcio - daxil etmək, doldurmaq) - 
1) 14-16 əsrlərdə Qərbi Avropa ölkələ- 
rində yayılmış xalq teatrı və ədəbiyyatı 
növü, F.-ın kökü xalq mərasimləri və 
oyunları ilə bağlıdır. Dini misteriya ta- 
maşalarında pərdaarası fasilələrdə oy- 
nanılmış, sonralar müstəqil meydan ta- 
maşası kimi formalaşmışdır. Komik, çox 
zaman satirik istiqaməti, realist konkret- 
liyi, həyatsevərliyi, azadfikirliliyi ilə fərq- 
lənmişdir. F.-dakı maska-obrazlar (səfeh 
ər, deyingən arvad, kütbeyin hakim, 
firildaqçı həkim və Ы.) sosial tiplərin 
yaradılmasında ilk addım olmuşdur. F.- 
da buffonada əhəmiyyətli yer tutmuşdur. 
Е. ənənələri aktyor sənətinə, maska Ко- 
mediyasına, dramaturqların (U.Şekspir, 
1.B.Molyer və b.) yaradıcılığına təsir 
göstərmişdir. 19 əsrin sonu – 20 əsrdə 

BiBrext, А.Јагп öz pyeslərində qismən 
F.-dan istifadə etmişlər. 20 əsrin əvvəl- 

Sil ik simə зәнән yaxş inə i yazmışlar. 
(Ə.Qəmərlinski, M.Kazımovski və b.). 
2) 19-20 əsrlərdə xalq ənənələri ilə bağlı 
olmayan, qazanc məqsədli teatr јап. 
FARS DİLİ, farsi (.,-.3) - farsların 
dili. İran İslam Resp.-nda rəsmi dövlət 
dili: həmçinin millətlərarası ünsiyyət dili. 
İran dillərinin c.-q. qoluna daxildir. ƏT- 
qanıstan, Pakistan, Türkiyə, BƏƏ, Cə- 
nubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələrində 
yayılmışdır. Bu dildə danışanların ümu- 
mi sayı təqr. 52 mİn:-dur (o cümlədən 
təqr. 50 mİn. İranda, 2011), 

F.d, üç tarixi inkişaf dövrü keçmişdir: 
qədim (е.ә. 6-3 əsrlər), orta, yaxud pəh- 

ləvi (е.ә. 3 əsr-eramızın 7 əsri), yeni (7 

əsrdən), 9 əsrdən formalaşmış dəri dili 
farslar, taciklər və əfqanların müştərək 
ədəbi dilinə çevrilmişdi. 16 əsrdən etiba- 
rən fars, tacik və farsi-kabili (1965 ildən 
dəri) dilləri müstəqil inkişaf etmişdir. 
Ədəbi dilin əsaslandığı Tehran dialekti 
ilə yanaşı, Bircənd, İsfahan, Yəzd. Kir- 
man, Məşhəd, Səbzəvar, Sistan dialekt- 
ləri də var. F.d. flektiv-analitik dildir, 
Vokalizminə 6 sait fonem (3 uzun, 3 qısa) 
və bir kvazidiftonq (ovv) daxildir. Samit 
səslərin sayı 22-dir. Vurğu, adətən, sözün 
son hecasına düşür. Adlarda hal sistemi- 
nin, cins kateqoriyasının olmaması F.d. 
morfologiyasının əsas cəhətidir. Sintaksi- 
si üçün izafət səciyyəvidir. 

Leksikasında dilin özünə aid element- 
lərlə yanaşı, ərəb (60 56-ə qədər), türk və 
hind-Avropa (ingilis, fransız) dillərindən 
alınma sözlər əhəmiyyətli yer tutur. So- 
nuncular qeyri-islami hesab olunduğun- 
dan 1930-cu illərdən başlayaraq, Fars 
Dili və Ədəbiyyatı Akademiyasının гәһ- 
bərliyi ilə ardıcıl olaraq yeni terminlərlə 
dəyişdirilir. 

32 hərfdən ibarət F-d. əlifbası 9 əsrdə 
ərəb qrafikası (28 hərf) əsasında yaradıl- 
miş, 4 hərf və bir qədər dəyişdirilmiş qra- 
fem sırası əlavə olunmuşdur. Bü variant 
sonralar Orta Asiya, Əfqanıstan, Pakis- 
tan və Hindistan xalqları yazısının ya- 
ranması üçün baza rolunu oynamışdır. 
Е.4-пдә zəngin ədəbiyyat (bax İran mə- 
qaləsinin Ədəbiyyat hissəsinə) ya- 
radılmışdır. Klassik Azərb. ədəbiyya- 
unda bu dil geniş şəkildə işlənmişdir. 
Rusiyada F.d.-nin ilk qrammatikasını 
(“Qanuni-Qüdsi”, 1828) A.A.Bakıxanov 

yazmışdır. 
Əd: Bakixanov A.A. Kpmas граммати- 

xa персидекого изыка. Tiflis, 1831:Zərinəzadə 

"Н. Fara dilində Azərb. sözləri. В., 1962: Sul- 
Хапоу Ҝ. Farsdili tədrisinin metodikası, В, 1973: 
Hatəmi NZ Far, dili, В, 1984, Рубниниҝк 
10, А.Грамматика совремсиного персилежого аи-. 
тературного жзыҝа. М,, 2001: Rüstəmova Т. 2. 

Farş dili. В. 2008. 
FARS KÖRFƏZİ NEFTLİ-QAZLI 
HÖVZƏSİ - bax İran körfəzi nefili-qazlı 
hövzəsi, 
FARSLAR üözlərini irani, fars, farsi- 
zəban adlandınrlar) - İran qrupundan 
xalq, İranın əsas əhalisi, Sayları təqr. 30: 
mln. nəfərdir (2013). Əsasən, mərkəzi və 
cənub əyalətlərində (İsfahan, Yəzd, Fars, 
Kirman, Нӧгпбәрап, Tehran, Qum, Bu- 
şəhr, Simnan və Mərkəzi ostanları) yaşayır- 

Tar, iri şəhərlərin (Təbriz istisna olmaqla) 
əhalisinin çoxunu təşkil edirlər. Həmçinin 
Türkiyədə (600 min nəfərdən çox iranlı 
mühacir), Əfqanıstanın c.-q.-ində (580 min 
nəfər), BƏƏ-də (500 min nəfərədək), Bəh- 
reyndə, İraqda, Küveytdə, Azərb.-da, Türk- 
mənistanda, habelə ABŞ-da (700 min 
nəfərədək İran mühaciri), Kanadada (120 
min nəfərdən çox), Avropa şəhərlərində 
(xüsusilə Fransa və Almaniyada) yaşu- 
yırlar, Fars dilində danışırlar. Dindarları, 
əsasən, müsəlmandır, xristianlar, zərdüş- 
tilər (gəbrlər) və bəhailər də var. 

F. etnonimi Parsa tarixi vilayətinin 

adından götürülmüşdür. F. Əhəmənilər 

dövlətində hakim mövqe tuturdular, qədim 
fars dili isə ən geniş yayılmış dillərdən 
(arami, Babil, Elam, qədim yunan və s 
dillərlə yanaşı) birinə çevrilmişdi. Həmin 

dövrdə Mesopotamiya, yunan və Qədim 
Misir ənənələrinin qaynayıb-qarışması 
nəticəsində fars imperiya mədəniyyətinin: 
təməli qoyulmuşdur. 3-7 əsrlərdə orta fars 
dili (pəhləvi dili) formalaşmış, Sa- 
sanilər dövründə bu dil dövlət dilinə 

çevrilmişdir. 7 əsrdə İranı zəbt etmiş ərab- 
lər F.-rəcəm (qeyri-ərəblər) adlandırmışlar. 
İran əhalisi tədricən islamı qəbul etmiş, fars 
mədəniyyəti, xüsusilə dili və poeziyası 
ərəblərin güclü təsirinə məruz qalmışdır. 

Gəns fars qızlar 



d..auummm mamam 

FARTİNQ 

Farslar. Мӧһгә evlərdəq ibarət ənənəvi 
yaşayış məskəni. 

F.-ın sonrakı etnik tarixində türklər (5ә/- 
cuqilər dövründə, 11-12 əsrlərdə) və mon- 
qollar (/Hülakular dövründə, 13-14 əsrlər- 
də) iştirak etmişlər. Klassik fars mədə- 

poeziyasının, elminin, me- 
(slam memarlığının fars üslubu: 

lar, dəbilqəvarı günbəzlər, çox- 
| dekoru), kitab miniatürünün, 

xalçaçılığın əsas cəhətləri orta əsrlərdə 
müəyyənləşmişdir. 9-10 əsrlərdə Xorasan 
və Mavəraümaəhr ərazisində formalaşmış 
yeni fars dili İranın digər vilayətlərində, o 
cümlədən Fars da daxil olmaqla, yerli 
dialektləri tədricən sıxışdırıb aradan çı- 

niyyətinin 

xarmışdır. 
Ənənəvi mədəniyyətləri Ön Asiya xalq- 

ları üçün səciyyəvidir. Kənd əhalisi, əsasən, 
əkinçilik, o cümlədən suvarma əkinçiliyi 
(qədim dövrlərdən yeraltı kanallar — kəhriz, 
qənat məlumdur) ilə məşğuldur, Həmçinin 
xalça, yun şal (Kirman), qələmkar parçalar, 
kaşı və saxsı qablar (Kaşan) istehsalı, gü- 
müş və mis üzərində döymə va s. inkişaf 
etmişdir. Ənənəvi ev tipi eyvanı, bəzən 

arı damı olan möhrə tikilidir. Ev- 
möhkəm- 

qalaça) də 
əlumdur. Ənənəvi şəhər evləri həyətin 

gün 
ləri müdafiə divarına sıx yeri 
ləndirilmiş məskənlər ( 

daxilində olur, bütöv divarı küçəyə baxır, 
kişi (biruni), qadın və uşaqlara (əndəruni) 
məxsus hissələrə bölünür, kürsü vasitəsilə 

qızdırılırdı. Ənənəvi geyimləri köynək (pi- 
rahən, camə) vəeenli şalvar (zircamə), kişi- 
lərdə həmçinin iilet, kaftan (qəba, sərdari, 
ləbbadə, nəməd və s.), dəvə yunundan bü- 
rüncək (oba), qudınlarda enli ətəkdir, Baş 

işilərdə külah, yaxud çalmadır 
(əmmamə), qadınlar çadraya bürünür, üz- 
lərini rübənd, yaxud tor (piçe) ilə örtürlər. 

19 əsrin ikinci yarısında Nəsrəddin şahın 
islahatları gedişində Avropa kostyumla- 
nin elementləri - kişilərdə palto, qadın- 
larda kofta (rəxt, yəl) və Avropa balet 

geyiminin təsiri ilə qırçınlı gödək ətək 
(şəlite) yayılmışdır. Müalicəvi-kosmetik 
vasitə kimi xınadan geniş istifadə olunur. 

geyimi 
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Ənənəvi matbəxləri üçün müxtəlif xuruşlu 
plov və çilovlar, döyülmüş ətdən çeşidli 
xörəklər (küftə və s.), şişliklər (sixkabab), 
abgüşt, qoyun pendiri, turşuya qoyulmuş 
tərəvəzlər, içkilərdən şərbətlər, xoşablar, 

say səci, lir, 
? ак ata xətti üzrə hesablanır, ог- 

tokuzen nikahlar saxlanılmışdır. Qohumluq: 
bildirən terminlər sistemi bifurkativ-xətti 
tiplidir. Ən mühüm bayramlırı Novruzdur. 
Hicri-qəməri təqvil məhərrəm ayının 
xüsusilə ilk 10 günündə imam Hüseynin və 

digər Kərbala şəhidlərinin xatirəsi anılır, 
məscidlərdə dini mövzuda söhbətlər aparı- 
lir, mərsiyələr oxunur, təziyələr təşkil edi- 
lir. Onuncu gün Aşura mərasimi keçirilir. 
Folklorları peşəkar qissəgular tərəfindən 
söylənən qissələr, toy nəğmələri, laylalar və 
s.-lə zəngindir. Xalq kukla teatrı “Keçəl 
Pəhləvan” (əsas qəhrəmanın adı ilə) və ma- 

rionet teatrı (xeyməşəbbazi) yayılmışdır. 

Xeyməşəbbazi tamaşaları zamanı aktyorlar 
təsniflər ifa edir: zorxanalarda keçirilən 

güləş yarışlarından öncə Firdovsinin şeirlə- 
ri oxunur: peşəkar rəqqasələrin tamaşaları 
da geniş yayılmışdır. 
FARTİNQ (ing. farthing, qədim ing. 
feortha - dördüncü) - perninin 1/4-пә bəra- 
bər ən xırda ingilis sikkəsi. İlk dəfə 1279 

ildə kral 1 Edvardın dövründə gümüşdən 

zərb olunmuşdur. 1821-60 illərdə misdən, 
sonra isə bürüncdən zərb edilirdi. 1968 ildə 

tədavüldən çıxarılmışdır. 
FARU - Portuqaliyanın c.-unda mahal. 
Sah. 4995 km?. Әһ. 451 min (2011). İnz. m. 
Farı ş--dir, 
FARU (Faro) — Portuqaliyanın c.-unda şə- 
һәг, Еаги mahalının inz. m. Əh. 64, 6 min 
(2011), Beynəlxalq aeroport. Atlantika 
okcanı sahilində balıqçı portu. Romaya- 
qədərki dövrdə bu ərazidə Luzitaniya mü- 
haribəsi zamanı romalıları dəstəkləyən 
kinetlər yaşayırdı. Roma dövründə burada 
iri inzibati mərkəz və böyük port olan Os- 
sonoba ӱ. salınmışdır. Sonralar bu şəhər 
Mavritaniyanın tabeliyində olmuşdur. 13 
əsrdə Portuqaliya kralı 111 Afonsu mavrları 
şəhərdən qovmuşdur. 1722 və)1755 illərdə 
zəlzələ zamanı şəhər: güclü dağıntılara 
məruz qalmışdır. Sonralar şəhər sürətlə 
inkişaf edərək Alqarvi vil.-nin mərkəzinə 
çevrilmişdir. Balıq konservi sənayesi, man- 
tar emalı, yaxınlığında duz hasilatı var. 
FARUQ (Abdulla Musa oğlu Əfəndi- 
yevin təxəllüsü: 24.4.1907, indiki Göy- 

çay r-nunun Potu Ҝ. – 1943) – Azərb. 
şairi. Yaradıcılığında sosial-siyasi prob- 
lemlər, əmək, vətəni müdafiə mövzuları 
əsas yer tutmuşdur. “Üfüqlər qızaranda” 
(929), “Yarış” (1933), “Talış dağları” 

Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmı 
“Cəbhəyə gedərkən”, “Birinci yara”, 
“Yolumu gözlə”, “İyirmi səkkiz qvardi.. 
yaçı”, “Vətən müharibəsi dastanı” və 5. 
əsərlərini cəbhə həyatını həsr etmişdir. 
A.S.Puşkin, N.A.Nekrasov, T.Q.Şevçen- 
ko, A.Sereteli, Cambul Cabayev, Kəmirnə 
və b.-nın bəzi əsərlərini Azərb. dilinə tər- 
cümə etmişdir. Taqanroq ətrafında dö- 
yüşlərdə həlak olmuşdur. 
FARUQ (11:2.1920, Qahirə — 18.3.1965, 
Roma) - Misir və Sudan kralı (1936-52). 
Məhəmməd Əlinin sülaləsindəndir, Kral 
1 Fuadın oğludur. Taxta çıxdıqdan sonra: 
nüfuzlu millətçi Vəfd partiyası ilə müna- 
qişəyə girmişdir. Hakimiyyətinin əvvəlin- 
də britaniyapərəst siyasi kurs yeritmişdir, 
İkinci dünya müharibəsi dövründə “Ber- 
lin-Roma oxu” ölkələrinə rəğbət bəsləməsi 

Britaniya səfiri tərəfindən ona qarşı açıq: 

təzyiqlərə səbəb olmuşdur. Ərəb-İsrail mü- 
haribəsində (1948-49) (bax Ərəb-İsrail 
müharibələri) Misirin məğlubiyyəti və F. 
reyiminin korrupsiyaya uğraması Misir 

inqilabına (1952), sonra isə yeddiaylıq 
oğlunun xeyrinə taxtdan imtina etməsinə 
gətirib çıxarmışdı. 

FARUQİLƏR - Hindistanın Xandeş böl- 
gəsində 1370-1601 illərdə hakimiyyətdə 
olmuş sülalə. Hindistanın q.-ində, Bharuc 
və Surətdə, Hind okeanına tökülən Narma- 
da ilə Tapti çayları arasındakı torpaqlar 14 
əsrdən Xandeş ("xan ölkəsi”) adlanırdı. 

Dehli sultanı Firuz şa) Tuğlaq 11351-88) 
tərəfindən 1370 ildə Xandeş valisi təyin ol- 
nan Racə Məlik (Məlik Әһтәф) Етиг 
şahın ölümündən sonra Tuğlaqilər dövləti- 
nin süqutundan yararlanaraq müstəqilliyini 
elan etmişdi (1399). Özünü xəlifə Ömər əl- 
Faruqun (/ Ömər) nəslindən hesab edən 
Məlik Əhməd Farıq titulunu götürmüş və 
bununla da banisi olduğu sülalə F. adlandı- 
rılmışdır. İlk vaxtlar mərkəz Talner qalası 
idi. Racə Məlikdən sonra hakimiyyətə gə- 
lən oğlu Nasir xan (1399-1437) Asirgarhı 
Racputlardan alaraq öz iqamətgahına çevir- 
mişdi. Nasir xanın dövründə Tapti çayı va- 
disində salınmış Burhanpur ş, Xandeş sul- 

tanlığının paytaxtı elan edilmişdi. Onun: 
dövründə 8əymənilərlə münasibətlərin gər- 

ginləşməsi Xandeşin Əlhəddin II Əhmədin: 
ordusu tərəfindən talan olunması və F.-in 
Böhmənilərə tabe olması ilə nəticələndi. 
Nasir xandan sonra hakimiyyətə gələn bö- 
yük oğlu Miran | Adil xan (1437-41) Qu- 
caratdan asılılığı qəbul etməyə və onlara 
vergi ödəməyə məcbur oldu, Ondan sonra 

Buna cavab olaraq 1498 ildə (digər məlu- 
matlara görə, 1488-89) Qucarat sultanı 
Xandeşə hücum etdi. Məğlubiyyətin qaçıl- 
mazlığını anlayan II Adil xan Qucaratla 
barışıq imzalayaraq yenidən vergi ödə- 
nilməsini bərpa etdi. Davud xanın 11501- 
10) və III Adil xanın (1510-20) dövründə 
F. arasında daxili çəkişmələr gücləndi. III 
Adilin oğlu Miran 1 Məhəmməd 11520-37) 
dayısı, Qucarat sultanı Bahadır şahın dəs- 
təyi ilə hökmranlıq etdi. Miran 1 Məhəm- 
mədin vəfatından sonra onun yerinə keçən 
qardaşı Miran II Mübarəkin 11537-66) 
dövründə ilk dəfə 1555 ildə F. ilə Böyük 
Moğollar qarşı-qarşıya gəldilər. Miran II 
Mübarəkin ölümündən sonra taxta çıxan 

oğlu Həsən şah (1576) Böyük Moğol 
hökmdarı Əlzərə xidmət edən əmisi Касә 
Əli tərəfindən taxtdan devrildi. Racə Əli IV 
Adil şah 11576-97) adı ilə taxta çıxaraq 
Böyük Moğollardan asılılığı qəbul etdi, 
Ondan sonra hakimiyyətə gələn oğlu 
Bahadır şah (1597-1601 Moğollara tabe 
olmaqdan imtina etdi, Nəticədə 1601 ildə 
Əkbər şah Xandeşi ələ keçirdi. F. sülaləsinə 
və Xandeşin müstəqilliyinə son qoyuldu. 

Е. Xandeşdə mədəniyyət və incəsənətin 
inkişafında mühüm rol oynamış, elm adam- 

larını himayə etmişlər. F. dövründə Asi 

вагһ və Вигһаприг Xandeşin ən böyük 
mədəniyyət mərkəzlərinə çevrilmiş, burada 
came, məscid, türbə, mədrəsə, saray və qa- 

lalar tikilmişdir. Padşahi qalası (1400), 
Padşahi sarayı, Xanım camcsi (1585) və 
Cümə məscidi F. dövrü memarlığının bu- 
günədək qorunub saxlanılmış möhtəşəm 
nümunələridir. 
FARVATER (holl. vaarvvater: varen — hə- 
rəkət etmək, üzmək = vvater = su), gəmi 
yolu- sualtı və suüstü maneələr arasında: 
gəmilərin üzməsi üçün naviqasiya baxı- 
mından təhlükəsiz yol. Xəritədə F. nav- 
iqasiya avadanlıqları vasitələri (buy, is- 
tiqamət işarələri və s.) ilə göstərilir (işarə 
edilir). 

FARVEL (danimarkaca Farevvell) -- Qren- 
landiya sahillərində Atlantika okcanının Eg- 
gers a.-nda qayalı burun. Hünd. 800 m-ə- 
dək. Qrenlandiyanın с. qutaracağı (597457 
şm. e,) hesab edilir. 
FASAD (fr. facade, ital. facciata, faccia – 
üz, sifət) – bina və ya tikililərin xarici, yəni 
üztərəfi, Baş F., yan F--lar, küçə Р.-, həyət 

düdlayıcı konstruksiya funksiyası daşıyır. 
Divarın təyinatından asılı olaraq, F.-lar kər- 
pic, daş, taxta (bruslardan, tirlərdən), mo- 
nolit-beton, malalanmış (rənglənmiş) və s. 
ola bilər, Portal, portik, dirəkarası, pilyasır, 
qapı, pəncərə, fronton, sütunlar sırası və s, 
F.-ın elementləridir. 
FASAD KERAMİKASI - üzlük materialı 
kimi işlədilən gildən hazırlanmış keramik 

məmulatlar, Kərpic, üzlük daşlar (üzəri şirli 
və şirsiz), yapışdırma tavalar, kiçikölçülü 
tavacıqlar, xalçayabənzər keramika və ar- 
xitektur-bədii detallara (mina ilə örtülmüş, 
hamar və yarelyefli şəkillərlə) ayrılır. Üz- 
lük məmulatların nəmudması 696-dən az, 
1496-dən çox olmamalıdır. F.k. binaların 
fasadı, vestibül, pilləkən qəfəsi, keçid və s.- 
nin divarlarının üzlənməsi üçün işlədilir. 
FASBİNDER (Fassbinder) Rayner Ver- 
ner (31.5.1945, Bad-Vörishofen = 10.6, 
1982, Münxen) – alman refissoru. Mün- 
xendə aktyorluq kurslarını (1966) bi- 
tirmiş, ölkənin 
müxtəlif teatrla- 
rında işləmişdir. 

“Yeni alman ki- 
nosu”nun lider- 
lərindən biri ol- 
muşdur, 1971 il- 

dən özünün “Tan- 
qo-film” kino şir- 

kətinə rəhbərlik 
etmişdir. “Sevgi 
ölümdən soyuqdur” (1969), “Katsel- 
тахег” (1969) F.-in ilk tammetrailı 
filmləridir. F. “İlin dörd fəslinin satıcısı” 
(1971) filmi ilə şöhrət qazanmışdır. Digər 
filmləri: “Petra fon Kantın acı: göz 
yaşları” (1972), “Qorxu qəlbi didir” 
(1974: Kann Beynəlxalq kinofestivalının 

mükafatı), "Qorxu qarşısında qorxu” 
(1975), “Çin ruletkası” (1976), “Üçüncü 
nəsl” (1979): 14 seriyalı “Berlin-Alek- 
sanderplats” (1980) televiziya filmi. F.-in 
“Mariya Braunun ərdə olması” (1979), 
“Zola” (1981) və “Veronika Fossun kə- 
dəri” (1982, Qərbi Berlin Beynəlxalq 
kinofestivalının mükafatı) filmlərindən 
ibarət trilogiyası postmodernizmin kino 
sahəsindəki ən böyük uğurudur. 
FASETLİ GÖZLƏR, mürəkkəb 
gözlər - xərçəngkimilərin, cücülərin və 

orqanı, 
o faset (fran: facette-künc, adı da buradan- 
dir) şəklində olan ommutidilərdən əmələ 
gəlir. F.g. başın yanlarında onun bütün sət- 
hini tutaraq hərəkətsiz (iynəcələrdə, mil- 
çəklərdə və s.), yaxud gövdəyəbənzər hə- 
rəkətli çıxıntılar üzərində (məs., bəzi xər- 
çəngkimilərdə) yerləşir. Cücülərin F.g.-i 
daha çox tədqiq olunmuşdur, onlar arasında 
3 mörfofunksional tip ayırd edilir. Gündüz 
cücülərinin appozisiyalı F.g.-ində 

ommatidilər həmişə bir-birindən piqment 

hüceyrələrində lokallaşan qeyri-şəffaf piq- 
mentlə ayrılır. Gecə cücüləri və xərçəng- 
kimilərin optiksuperpozisiyalı 
F.g--ində ommatidilərin izolyasiyası dəyiş- 

kəndir, işığın azlığında müxtəlif fasetlərdən 
keçən şüaların üst-üstə toplanması (super- 

pozisiya) baş verir: görmə hüceyrələrinin 
cismi və yoğunlaşmış rabdom mərkəzə 
doğru çəkilmişdir. Milçəklərin neyrosu- 
perpozisiyalı F.g.-i üçün işığı fə- 
zanin eyni nöqtəsindən alan bir neçə görmə 

hüceyrələrindən ibarət sinir siqnallarının 
cəmlənməsi səciyyəvidir. Ommutidilərin 
bucaq sıxlığının kiçikliyi xırda detalların 
ayırd edilməsinə manc olur. F.g. bir çox 
onurğasızlar üçün ultrabənövşəyi şüaların 
qəbul edilməsi ilə birlikdə rəngli görməni, 
həmçinin xətti-polyar işıq müstəvisinin isti- 

qamətinin təhlilini təmin edir və bunun sa- 

yəsində onlar aydın səmanın polyarizasiya 
şəklinə görə səmtlərini müəyyən edə bilir- 
lər, 
“FASİLƏ” LAY DƏSTƏSİ - Məhsuldar 

qatın orta şöbəsi, H.İ.Uşeykin 1916 ildə 
Balaxanı k. ətrafinda ayırmışdır. Abşeron 
y-a-nın mərkəzi hissəsində və q:-ində orta 
və iri dənəli qumdaşından, Qobustanın c.- 
ş-ində, Bakı arxipelaqında, Aşağı Kür 
çökəkliyində gilli qumdaşından ibarətdir. 
Qalınlığı Abşeron y-a-nda 80-150 m-ə, 
dənizdə 140-250 m-ə çatır. Xəzərdə bir 
sıra zəngin neft-qaz-kondensat yataqları 

., “Bahar”, “Cənub”, “Günəşli” və 5.) 

-nin çöküntüləri ilə əlaqədardır. 
FASİLƏSİZ TƏHSİL - şəxsiyyətin hə- 
yatı boyu təhsil (ümumi və peşə) poten- 
sialının artması prosesi: şəxsiyyətin və 
cəmiyyətin tələblərinə uyğun şəkildə döv- 
lətvə ictimui institutlar sistemi tərəfindən 
təmin olunur. Məqsədi həm fiziki və so- 

sial-psixoloyi cəhətdən yetkinləşməsi, hə- 
yati güc və qabiliyyətlərinin stabilləşməsi 
dövrlərində, həm də orqanizmin qocaldı- 
ğı -itirilməkdə olan funksiya və imkan- 
ların kompensasiyası məsələsinin ön 
plana çıxdığı dövrdə şəxsiyyətin təşəkkü- 
lüvəinkişafıdır, F. t--də hər kəsin şəxsiy- 
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(Limnaea truncatula) molyuskudur. . 

xlu təhsil. strukturlarının sürfələri axırıncı sahibinin bağırsağına qi- 

әл baza yə əlavə, dövlət və da, yaxud su ilə düşdükdə qara ciyərin öd 

ri-formal) qaydaya axarlarına girir. Azərb: da da həmin növlər 

yət kimi daimi inkişafı ictimai tələblə 

(qr, 50:nin nər) 
ictimai, formal və qeyi Ди. ә -— 1894 ilin qışı 
alınması bununla müəyyənləşdirilir. ya) (Sey- hərəkatın ən feal dövrü idi. Si: 
Fin sistem kimi bir məqsədinin olma- FASİS, Еаг4 (улп. бох) = Ок иу Ы лә ә sufraların Çin sekli knli iyn Fi mə 
sı, bu sistemin hər mərhələsinin vazifələ- gü Би Ы Каи derman ə ələl 7 b mətinin əmri ilə nizami ordu və karabiner- 
nin spesifikliyi təhsilin variativliyi, Qədimdə. və Kolxidaanlayışları ç lər tərəfindən yatırıldı. F. buraxıldı. Hərbi 
pil müəssisələri tipinin, pedaqoyi tex- eyniləşdirilirdi. 2) Rioni çayı sahilində an- Amur  xolesistoxolangit, qa- tribunal tərəfindən məhkum edilən F. rəh- 
nolo) rin, dövlət-ictimai idarəçiliyi tik şəhər və port. Əsasını с.ә, Gəsrdə Milet- ra ciyər | Хә 5.) olması mümkündür. bərləri 1895 ildə əfv olundular. 
formalarının çoxmüxtəlifliyi ilə üzvi şə- dən köçənlər qoymuşlar, 11 əsrdən Lazika dili və Diaqnoz laborator müayinə (seroloyi гсаҝ-- 2)B..Mussolininin yaratdığı siyasi təş- 
kildə uzlaşır. mitropolitinin iqamərgahı idi, Yeri dəqiq müəllifidir. siyalar, 12-barmaq bağırsaq möhtəviyyatın- kilatlar (bax Faşizm). 

Pedaqoyi sistem kimi Ел. ümumi təh- 

silin əldə edilməsi, peşə səriştəsinin, mə- 
dəniyyətin, əxlaq yetkinliyi tərbiyəsinin 
dərinləşdirilməsi və genişləndirilməsinin 
vasitə, üsul və formalarının məcmusun- 
dan ibarətdir. F.t. dövlətin sosial siyasə- 
tində hər bir kəsin şəxsiyyətinin ümumi 
və peşəyönlü inkişafı üçün əlverişli şəraiti 
təmin edən aparıcı sferadır. F.t. bütöv- 
lükdə cəmiyyətin professional və mədəni 
potensialının geniş təkrar istehsalı mexa- 

ii, ictimai istehsalın inkişafını, ölkə- 
nin sosial-iqtisadi tərəqqisini şərtləndirən 
amillərdəndir. Dünya ictimaiyyəti üçün 
F.t. milli mədəniyyətlərin və ümumbəşəri 
dəyərlərin qorunması, inkişafı və qarşı- 
liqli zənginləşməsi vasitəsi, təhsil və müa- 

sir dövrün qlobal. məsələlərinin həlli 
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın mü- 
hüm amili və şərtidir. 2000 ildə Lissa- 
bonda Avropa sammitində qəbul edilmiş 
Aİ-nın fasiləsiz təhsil Memorandumuna 

əsasən F.t, təhsil sisteminin əsas təməl 

nsipi sayılır. Pedaqogikanın dünya 
ində “Ед.” anlayışı bir sıra ter- 

, o cümlədən "davam edən təhsil 

r böyü təhsil”, “permanent təhsil" 
əs, ilə ifadə olunur. Bir sıra ölkədə fi 

liyyət istərən regional, milli və bey 
kəzlər F.t. üzrə məsələləri işləyib 
r, proqram və informasiya mü- 
ni koordinasiya edir (əsasən, yaş- 

rın təhsili üzrə), 1973 ildən fəaliyyət 
göstərən Beynəlxalq şura yaşlıların təhsili 
üzr gence” iurnalını nəşr edir. 
1995 ildə Kanadada Ел, praktikasına 
həsr olunmuş “İnternational Јоигпа) of 
Continuing Education Ргасисе” bey- 
nəlxalq elektron јигпа yaradılmışdır. 
FASİOLALAR (Fasciola) = trematodlar 
sinfindən qurdlar cinsi. Buynuzlu mal-qa- 
ranın, bəzən də insanın parazitləridir, 

səbəb olur, 2 növü var: bədəni yar- 
Tolan qara ciyər sorucusu (F. hepa- 

(са) və nəhəhg fasiola (F. gigantica). Bə- 

dəninin uz. 20-76 mın, eni 5-12 mm-dir. 
Bağırsaq və cinsiyyət vəziləri çox şaxələn- 
mişdir. Aralıq sahibi kiçik gölməçə ilbizi 
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müəyyənləşdirilməmişdir. 

FASİYA (lat. fasies - səth, zahiri görünüş, 
növ) -1)geologiyada- geol. cism və 
ya süxurların assosiasiyası: çöküntütoplan- 
manın yaranma şəraiti (termodinamiki şə- 
rait, komponentlərin konsentrasiyası, aqre- 
qat halı, çöküntünün toplanma dinamikası) 
və bu çöküntülərin qonşu və ya birgə asso- 
siasiya olan süxurlardan fərqi və səciyyəvi 
əlamətləri. “Е.” terminini ilk dəfə 1838-41 
illərdə İsveçrə geoloqu A.Qresli sinxron 
çöküntülərin (petroqrafik tərkibinin və pa- 
leontolofi əlamətlərinin) dəyişməsi məna: 
sında işlətmişdir. Geol. ədəbiyyatda “F.” 
termininin 100-dən çox mənası və 60-дап. 
çox növü (çökmə, vulkanogen, metamor- 

fik, kontinental, çay, delta, göl, dəniz və s.) 
məlumdur. F.-nın izahında iki cərəyan ge- 
niş yayılmışdır. Birinci cərəyanın tərəf- 
darlarının fikrincə, F. fiziki-coğrafi ҹ̧әган- 
dir, yəni çöküntütoplanma mühitidir. İkin- 
cilərə görə isə F. müxtəlif xüsusiyyətlərə 
malik çöküntülərdir. 2) landşaftşü- 
naslıqda - coğrafi landşaftın elementar 
morfoloyi vahidi, mezorelyefin bir elementi 
(məs, təpənin zirvəsi), yaxud mikrorel- 
yefin hər hansı bir forması ilə əlaqədar sadə 
təbil kompleksdən ibarətdir. 
FASMER (Vasmer) Maks Yulius Fridrix 
(28.2.1886, S.-Peterburq — 30.11.1962, 

Qərbi Berlin) - alman filoloq-slavyanşü- 
nasi və balkanşünası, SSRİ EA-nın әспә- 

bi m. üzvü (1928). 

S.-Peterburq Un- 
tini bitirmişdir 

(1907): İ.A,Bo- 
duen de Kurtene, 
A.A.Şaxmatovun 
tələbəsi olmuşdur. 

1907-08 illərdə 

Yunanıstanda yu- 
nan dialektlərini və 
alban dilini araş- 

dirmişdir. 1908-10 illərdə Krakov və Vya- 

na un-tlərində təhsilini davam etdirmişdir. 
Bir sıra təhsil müəssisəsində dərs demiş, o 
cümlədən Ali qadın (Везгијеу) kurslarının 

(1912), Saratov (1917-18), Tartu (1918- 

F.-in ən mühüm əsəri olan “Rus dilinin 
etimoloyi lüğəti” (“Russisehes etymolo- 
gisches VVörterbureh”, Bd 1-3, 1950-58) 
rus dilinin etimologiyasına dair dilçilik 
materiallarının əhatəsi baxımından ən bö- 
yük və etibarlı mənbədir Rus dilinin ilk 
əksdüzümlü lüğətlərindən birinin nəşrinə: 
rəhbərlik etmiş, “Rus dilinin hidronimlər: 
lüğ: həmçinin bütün məlum rus coğ- 

rafi adlar toplusunu redaktə etmişdir. Slav- 
yan xalqlarının filologiya və mədəniyyətinə 
dair silsilə monoqrafiyaları var (с. 

1925-33). "Zeitsehrift für slavische: Philo- 
logie” (1924) fumalının yaradıcısı və rəh- 
bəri olmuşdur. 
FASSİASİYA (lat, fascin — sarğı, zolaq) = 
bitki zoğlarının deformasiyası. Gövdələrin 
bir-birinə, budaqların əsas zoğla, bir neçə 
boy nöqtəsi ilə bitişməsi: bir boy nöqtəsinin 
şaxələnməsi, hüceyrələrin bölünməsi və 
ayrılması nəticəsində baş verir. F.- 

bəbləri bitkilərin xəstəliktörədiciləri və zə- 
rərvericiləri (cücülər, gənələr və s.) il 

zədələnməsi, müxtəlif mutagenlərin təsi 
rütubətlilik, işıqlanma və temp-r refiminin 
pozulması və s.-dir. Çiçək, çiçək qrupu, 
meyvə, hamaşmeyvə və s.-nin F.-sından: 
bəzən bitki seleksiyasında (məs., iritoxum- 
lu qarabaşaq sortlarının, dekorativ bitkilə- 
rin sədbər çiçəklərinin yetişdirilməsində): 
istifadə edilir. 
FASSİOLYÖZ - insan və heyvanlarda 
trematodozlar qrupuna aid helmint xəs- 
təliyi. Törədicisi fassiolalardır, Cinsi yetkin: 
formaları otyeyən heyvanlarda və insanda 
parazitlik edir. F.-la yoluxma zərərsizləş- 
dirilməmiş suyu içdikdə, qida ilə birlikdə 
helmintlərin sürfələri yapışmış su bitkiləri- 
ni, yaxud içərisində sürfələr olan su ilə yu- 
yulmuş göyərti yedikdə baş verir. İnsan- 
dasürfələr nazik bağırsağın divarını, sonra: 
qara ciyərə keçir və orada cinsi yetkinliyə 
çatır, 15 il və daha çox parazitlik edə bilir. 
F.-un patogenezinin əsasını sürfələrin tok- 
siki təsiri, orqanizmin allergik reaksiyası, 
parazitin qara ciyərdə yerdəyişməsi zamanı 
toxumaların zədələnməsi təşkil edir. İnku- 
basiya dövrü 8 həftəyə qədərdir. Əlamətlə- 

da, nəcisdə fasiola yumuralarının tapılması 
ilə təsdiq olunur. Müalicəsi: antihel- 
mint preparatlar (xloksil, prazikvantel), 
sim) dərmanlar. 

Heyvanlarda. F.-la əhlləşdirilmiş 
və buynuzlu vəhşi qaramal, dəvə, at, dov- 
şan və digərləri xəstələnir, Heyvanlar otlaq- 
da yuluxur, Kəskin gedişli və xroniki olur. 
F. zamanı qara ciyərin fünksional toxuma- 
sının iltihabı (hepatit) baş verir, heyvanda 
ümumi maddələr mübadiləsi pozulur. Pa- 
razit toksinləri orqanizmi zəhərləyir, qanın 

, Xəstə 
heyvanda iştahasızlıq, ishal, zəiflik, qara 
ciyərin böyüməsi müşahidə olunur. ә 
lərin sağımı azalır. Güclü yoluxma nəticə- 
sində qoyunlar tələf olur. Müalicəsi: 

(опо), karbon-4-xlorid və 5. 
Profilaktikası: heyvanların otlağını 
dəyişmək, molyusklarla mübarizə və 5. 

. İf) — fassiyanın ilti 
habi, Düyünlü, psevdosarkomutor, prolife- 
rativ F. var. Daha çox ovuc F.-nə (ovuc 
aponevrozunun zədələnməsi ilə keçən əlin 
F.-i) təsadüf edilir və bu, Düpüitren kon- 
trakturasına (oynaqda hərəkətlərin davamlı 
məhdudlaşdırılması) səbəb olur. 
FASSİYA (lat. Fascia — sarğı, şırım) — 
onurğalı heyvanlarda və insanda daxili or- 
qanları və əzələləri örtən birləşdirici to- 
xuma qişası. İstinad və trofik funksiya 
daşıyır, onda olan “futlyar"larla damarlar 
və sinirlər orqanlara gedir. Səthi F. dərialtı 
qatın piyinin altında yerləşir, insanda ayaq- 
altı, ovuc, başın tüklü hissəsində onlar 
aponevroza çevrilir. Əzələləri və ya əzələ 

qruplarını örtən dərin F.-ların çıxıntıları 
əzələarasi arakəsmələr əmələ gətirir, onlar 

əzələnin bitişmə yeri ola bilər. Əzələlər yı- 
ğıldiqda sinir-damar futlyarları sıxılmaqla, 
yaxud zəifləməklə F. öz vəziyyətini dəyişir: 
bununla qanın ürək istiqamətində hərəkəti 
təmin olunur. 

FA БУАХ (337, Pinyanuyan (indiki Çanç- 

Ј8 - təqr. 422, Szyankan (indiki Nankin) 
Çin səyyahı. 399 ildə Böyük ipək yolu va- 

sitəsilə Xotan, Qandhara və Taksiladan 

bağlı q mu 

FA SZYA ə məktəbi”) — Qədim 
əə altı ə. fəlsəfi məktəbdən biri. 

PASTNAXIŞPİL falım. Fastnachispicl, 
hərfi mənada = maslenitsa oyunu) - orta: 
əsrlərdə Almaniyada yaranmış komik 
xalq tamaşası, “Səhnələşdirilmiş” şvanka 
bənzəyən, mahir fırıldaqçıların hiyləgər- 
likləri ailə deyişmələri və məhkəmə mü- 
bahisələrinin təsvirindən ibarət F.-lər 
sosial satiraya doğru inkişaf etmişdir. 
14-16 əsrlərdə ədəbi cəhətdən işlənmiş- 
dir. F.H.Saksın (1494-1576) yaradıcılı- 
ğında zirvəyə çatmışdır. Təqr. 150 pyes 
dövrümüzədək saxlanmışdır. 
FASTOV-- Ukr.-nin Kiyev vil.-ndə şəhər, 
Fastov r-nunun: mərkəzi, Әһ. 48 min 
(2016). Unava (İren çayının qolu) çayı 
sahilində, Kiyev ş.-ndən 64 Јән c.-q.-də 

yerləşir. D.y. qovşağı, 
1390 ildən kənd kimi məlum idi. 1793 

ildən Rusiya imperiyasının tərkibində ol- 
müşdür. 1870 ildən Kiyev-Odessa diy, 
xətti üzərində stansiyadır. 1923 ildən Be- 
laya Serkov dairəsinin, 1932 ildən Kiyev 
vil.-nin rayon mərkəzi olmuşdur. 1938 il- 
dən şəhər statusunu almışdır. 

Kimya maşınqayırması, elektroter- 
mik avadanlıq vəs. z-dları: mebel və tikiş 
fekləri var, Yeyinti sənayesi inkişaf et- 
mişdir. 

FAŞİ (ital. fascio - dəstə, ittifaq) — 1) Sici- 
liya əməkçilərinin ittifaqları (Fasci siciliani 
dei lavoratori), 1891-94 illərdə şəhərin aşa- 

ğütəbəqədən olan əhalisini, kükürd mədən- 
lərində çalışan fəhlələri, kəndliləri və kənd 
proletariatını təmsil edən təşkilatları birləş- 
dirən hərəkat. Banisi Cüzeppe De Feliçe 
Cuffrida idi, Sosinlistlərin fəal rol oynadığı 
hərəkat ltifundiyaçıların və yerli hakimiy- 
yət orqanlarının siyasətinə qarşı yönəlmiş- 
di. F.-nin əsas tələbləri torpaq üçün icarə 
haqqının ləğvi, aqrar müqavilələrə yenidən 

baxılması, icma torpaqlarının bölüşdürül- 

artırılması idi. İnsan tələfatına səbəb olan: 
polislə ilk toqquşmalar 1893 ilin yanvarın- 

FAŞİN (alm. Faschinc, lat, facis - çubuqlar 
bağlısı, dəstəsi), çubuqşələ - bir-birinə 
burulmuş çubuq və ya məftillə bərk bağlan- 
miş silindrik çırı dəstəsi: yüngül (uz. 2-5 
m, diametri 25-30 sm) və ağır (uz. 5-10 m, 
diametri 1,6-1,2 m) növləri var. Ağır nö- 
vündə çubuqlar arasına iri çaqıl daşı, çınqıl 
və s, doldurulur. Çay sahillərini və torpaq 
qurğuların yamaclarını bərkitmək, дгепај 
və s, düzəltmək, batıqlıqlarda yol salmaq 
üçün işlədilir. 
FAŞİR,Ə1-Faşir(ər. ALİ) Sudanda: 
şəhər. Şimali Darfur vil.-nin inz. m. Əh. 
263,2 min (2012), Əl-Faşir vahəsindədir. 
Avtomobil yolları qovşağı. Aeroport, 18 
əsrin sonunda Darfur sultanı Əbdürrəhman 
ər-Rəşid sultanlığın paytaxtını F.-ə kö- 
çürmüşdü. Кал. məhsullarının (dənli bit- 
kilər, soya bitkiləri, meyvə, pambıq, 
tütün vəs.) ticarət mərkəzidir. 
FAŞİST HƏBS DÜŞƏRGƏLƏRİ - al- 
man faşistlərinin siyasi düşmən hesab et- 
dikləri şəxsləri və hərbi əsirləri xüsusilə 
sərt reyimdə saxladıqları düşərgələr. F. 
nin məhbusları sırasına faşizm əleyhdarları, 
kommunistlər, həmçinin əqidəsinə, dininə, 

irqinə və s, görə təqib olunanlar daxil idi, 
İlk həbs düşərgəsi 1933 ilin martında Du- 
хаи yaxınlığında yaradılmışdı. F.h.d.-nin 
çoxu insanları kütləvi surətdə qırmaq üçün 

qaz kameraları, krematorilər və s. vasitə- 
lərlə təchiz edilmişdi. F.h.d.-ndə məhbus- 
lara mənəvi, fiziki əzab və işgəncə verir, 
onları aclıqdan öldürür, üzərlərində müxtə- 
lif tibbi “təcrübə"lər aparır, quz ilə boğur- 
dular. Ösyentsim, Maydanek, Treblinka, 
Маијһаигеп, Вихепуа14, Zaksenha 
Ravensbrük, Flossenburq, Ştuthof və s. Ен 

şərgələr əsl ölüm fabrikləri idi. F.h.d.-nə 

düşmüş 18 mln. Avropa vətəndaşından 11 
mln.-dan çoxu məhv edilmişdi. E.Telman, 
Y.Fuçik, Musa Cəlil, gen.-1. D.M.Karbişev 
və b, F.h.d.-ndə həlak olmuşlar, F.h.d.-nin 

bir çox məhbusu həbsdən qaçmış, Müqa- 
vimət və antifaşist hərəkatına qoşulmuşdu. 
Almaniyada, Fransada, İtaliyada, Polşada: 
vəs, ölkələrdə F.h.d.-ndə digər millətlərdən 
olan hərbi əsirlərlə yanaşı, azərb. əsirlərin 
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də yaratdığı gizli antifaşist təşkilatları yasından ehtiyat etməyən və Е.-ә inqilabi 

avimət hərəkatında müəyyən rol oyna- hərəkatın qarşısını ala biləcək real qüvvə 

su Bu təşkilatların tərkibində M./Hü- kimi baxan iri maliyyə Мен Сән 

seynzadə, M.Seyidov, C.Həkimli, Ə.Ağa- naye qrupları dəstəkləyirdi. i Müssol 

yev, Ə.Babayev, M.Məmmədov, Ə.Cəb- hakimiyyət uğrunda mübarizədə həm Zora- 

yayılov, Ş.Məcidoy və Ы. cəsur qəhrəman- kiliğa, həmdə әл нәрд 

far fəaliyyət göstərmişlər. Almaniyada istifadəyə əsaslanırdı. Faşistlər döyüş 

F.hdi sistemi alman faşizminin darmadağın dəstələri (skvadralar) formalaşdıraraq h- 

olunması ilə məhv edildi, Nüraberq müha- 1әјәгә, demokratik təşkilatlara və onların li- 

derlərinə qarşı bütün ölkədə kütləvi terrora 
başladılar. 1921 ildə faşistlər parlamentə 

keçə bildilər və öz partiyalarını yaratdılar. 
1922 ilin oktyabr ayında silahlı faşistlərin 
dörd dəstəsi “Romaya yürüş”ə çıxdı. Lakin 
ordu ilə birbaşa toqquşmalar baş vermədi, 
çünki kral III Viktor Emmanuil mühasirə 
vəziyyəti haqqında dekreti imzalamadı və: 
Mussolinini baş nazir təyin etdi. “Faşist 
inqilabı”nın uğurunu liberal dövlətin zəif: 
liyi və fəhlə partiyaları olan sosialistlərlə 
kommunistlər arasındakı düşmənçilik şərt- 

ləndirdi. 
B. Mussolininin hakimiyyətə gəlişindən 

sonra İtaliyada F.-in totalitar reğimə trans- 
sı başladı. Duçenin rəhbərliyi al- 

ki olaraq qanunverici hakimiyyət 
rolunu oynayan Böyük faşist şurası (BFŞ) 
və faşist skvadraları əsasında Könüllü milli 

təhlükəsizlik milisi yaradıldı. Dövlətin 
transformasiyası F.-in sərt siyasi böhranı 
("Matteotti böhranı”) dəf etməsindən və 
1926 ildə “fövqəladə qanunlar”ın qəbulun- 
dan sonra daha da sürətləndi. İtaliyada 
vətəndaşların demokratik hüquqları və mət- 
buat azadlığı ləğv edildi, qeyri-faşist təş- 
kilat və partiyaları dağıdıldı, tətillərə qa- 
dağa qoyuldu, vətəndaş cəmiyyəti üzərin- 
də sərt polis nəzarəti bərqərar edildi, mü- 
xalif əhvali-ruhiyyəni və fəaliyyəti əzmək 
üçün xüsusi dövlət sistemi yaradıldı. Anti- 
faşistləri məhkəməyə cəlb etmək üçün 
Xüsusi tribunal və gizli siyasi polis təsis 
edildi. Dövlət quruluşu islahatlarının əsas 
istiqaməti hakimiyyət institutlarının faşist- 
ləşdirilməsi oldu. Dövlət aparatı mütləq 

qaydada faşist partiyasının üzvlərindən for- 
malaşdırılır, Mussolinin başçılıq etdiyi hö- 
kumət parlament qarşısında deyil, kral 
qarşısında cavabdehlik daşıyırdı. Parlament 
də islahatlara məruz qalmışdı: deputatlığa 
namizədlərin siyahısı BFŞ tərəfindən təs- 
diqlənir, onların irəli sürülməsi hüququ yal- 
nız faşist təşkilatlarına verilirdi. 1939 ildə 
parlamentin seçkili olması ləğveedildi, əvə- 
zində isə Faşist partiyası milli şurasının və 
Milli korporasiyalar şurasının təyin edilən 
üzvlərindən ibarət faşi və korporasiyalar 

palatası yaradıldı. Faşistlərin fikrincə, döv- 
lət korporativ olmalıdır, yəni sinfi qarşıdur- 
ma istehsal sahələri üzrə korporasiyalarda 

kiməsində (1945) vəhşilik təzahürü kimi 
pislənildi. F.h.d. və bu qəbildən olan düşər- 

gələr Cənubi Koreyada, Cənubi Vyetnam- 
da, Yunanıstanda, İspaniyada, Portuqali- 
yada olmuşdur. Bir çox keçmiş F.h.d.-nin 
Ərazisində muzeylər yaradılmış, abidələr 
qoyulmuşdur. 
FAŞİZM (ital. fascio - dəstə, ittifaq: fas- 
cio di combattimento — mübarizə ittifaqı, 

bax Faşi)- 1) 1919-45 illərdə Наһуада to- 
aalitar: tipli sağ: radikal siyasi hərəkat. 
Xalqın maddi vəziyyətinin pisləşməsi, cə- 
miyyətin müxtəlif qruplarının gəlir səviy 
yəsi arasında artan fərq, 4 il davam edən və 
milyonlarla insanın həyatına son qoyan 
qanlı ümumavropa müharibəsinin qeyri-in- 
saniliyinin və mənasızlığının dərki kütləvi 
narazılığa səbəb olmuşdu. Müharibənin nə- 
ticələrinin və müharibədənsonrakı sosial 

reallığın doğurduğu dərin məyusluq hissi 
keçmiş döyüşçüləri zorakı hərəkətlərə sövq 
edirdi. İtaliyada sosialist partiyasının 501 

nin sabiq lideri, hələ o zamanlar du- 
çe (rəhbər) titulu daşıyan B.Mussolini onla- 
rın maraqlarının carçısına çevrildi. 0, 1919 

ilin mart ayından onları faşilərdə birləşdir- 

məyə (əvvəlcə Milanda) başladı: faşi üzvlə- 
ri özlərini faşist, hərəkatı isə faşizm ad- 
landırırdilar, 

İtalyan faşistlərinin proqramı bütün 

sosial qruplara ünvanlanmışdı: kəndlilərə 
torpaq, fəhlələrə müəssisələrin texniki гәһ- 
bərliyində iştirak, xırda buriuaziyaya ucuz 
kredit, qadınlara seçkilərdə iştirak hüququ, 
əməkçi italyanlara iri korporasiyaların hər- 
bi gəlirlərinin 8596-п/п müsadirə olunması 

və kapitala mütərəqqi vergi tətbiqi vəd edi- 
lirdi. Bu şüarlar xaosa və liberal hökumət- 

lərin və parlamentin gücsüzlüyünə son 

qoymaq, güclü hakimiyyət qurmaq və İta- 
Ilyaya əvvəlki qüdrətini qaytarmaq vədləri 
ilə müşayiət olunurdu, Mussolini iddia 
edirdi ki, qayda-qınunu və sosial ədaləti tə- 
min etməyən köhnə liberal quruluş yenisi 
ilə əvəzlənməlidir, bunu isə italyanlara fa- 
şizm verməyə hazır idi. 

Faşist hərəkatı bütün İtaliyaya yayıldı. 
Şəhər və kəndin xırda buriuaziyası, sinfi si- 
masını itirmiş elementlər, fəhlə, məmur və 

ziyalıların bir hissəsi: hərəkata qoşuldu. 
Onları faşistlərin antikapitalist demaqogi- 
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minə işləməlidir. Komporativlik dövlətin | 
bazar iqtisadiyyatına və sosial münasibət. 
lərə fəal müdaxiləsi üsuluna çevrildi və xü- 
susi mülkiyyət prinsiplərinə toxunmadan 
onlar üzərində nəzarət yaratmağa imkan: 
verdi. Dövlət sənaye rekonstruksiyası in- 
stitutunun yaradılması, ictimai işlərin 
təşkili, fəal tarif siyasəti, milli monopo- 
liyalara maliyyə yardımı, qarışıq dövlər- 
özəl müəssisələrinin yaradılması və digər 
tədbirlər İtaliyaya da ağır zərbə vurmuş 
dünya iqtisadi böhranının nəticələrini 
aradan qaldırmağa yönəlmişdi. Bu tədbir- 
lər əsasında iqtisadiyyatın və sosial mü- 
nasibətlərin totalitar tənzimləmə modeli 
təşəkkül tapdı. 

BFŞ-nin təsdiqlədiyi “Əmək xartiya- 
si"nda (1927) millətin tərifi italyanların 

həm ümumi, həm də fərdi iradəsini ifadə: 
edən faşist dövlətində reallaşmış "əxlaqi, 
siyasi və iqtisadi vəhdəti” kimi verilirdi. 
İtaliyada məhz dövlət əsas məqsədə = cə- 
miyyətin və fərdin total faşistləşməsinə nail 
olmaq üçün faşistlərin əlində başlıca vasitə- 
yə çevrildi. Cəmiyyətin tam tabe edilməsi- 
nə yönəlmiş kurs "Hər şey dövlətdədir, 
dövlətdən kənarda heç nə yoxdur, dövlətə 
qarşı heç nə yoxdur” formulu ilə ifadə olu- 
nurdu. Yeni dövrdə sabitləşmiş liberal 
azadlıq və bərabərlik idealına əks olaraq, 

"faşizm doktrinası” azadlığı onun inkarı 
hesabına təsbit edirdi, çünki onun qarantı 
qismində totalitar dövlətin özü çıxış edirdi. 
Dövlətin səciyyəvi cəhətləri faşist, korpo- 
rativ, unitar ideologiya: ilahiləşdirilməsi 
1930-cu illərin ortalarında ən yüksək zirvə- 
yə çatan xarizmatik rəhbərin - duçenin kul- 
tu, məqsədi гејитил möhkəm bünövrəsinin: 
və tarixi varisliyinin təminatı olan kütləvi 
təşkilatlar (faşist partiyası, həmkarlar itti-. 
faqları, ideologiyalaşdırılmış qadın, uşaq, 
gənclər təşkilatları, asudə vaxtın inhisarlaş- 
dirilması strukturları) sistemi: iqtisadiyya- 
tın və mülki həyatın hərbiləşdirilməsi 

Avtoritar reyimlərdən fərqli olaraq, F. haki- 
miyyətin əqidəli adeptlərindən (“Mussolini 
dövrünün yeni insanı”) ibarət kütləvi sosial 
bazanı formalaşdırmağa çalışırdı. Ölkədəki 
faşist tərbiyəsinin çoxprofilli sistemi — ali 

lərinin sədaqət andı, mək- 
təb müəllimlərinin mütləq qaydada partiya: 
üzvlüyü, “faşist mədəniyyəti” və yeni dav- 
ranış qaydalarının (“faşist şənbələri”, 
şist toyları”, müxtəlif “döyüşlər”, faşist 
üslubu, Qədim Roma arributikası) təbliği, 

kütləvi hərbi-idman hazırlığı və məişətin 

xil oldular, İtaliya Müqavimət Hərəkatı və 
onun yaratdığı partizan ordusu alman na- 
sizmi ilə sıx ittifaqda olan və xarici siyasət 
avantüralarına girişən F.-in məğlubiyyətinə 
əhəmiyyətli dərəcədə yardım etdi. 2-ci dün- 
ya müharibəsi başa çatdıqdan sonra İtaliya-- 
da "hər hansı formada faşist partiyasının" 
ölkədə bərpasını qadağan edən demokratik 
Konstitusiya (1947) qəbul olundu. 

2) İfrat sağ təmayüllü ictimai-siyasi 
hərəkat və ideologiya, həmçinin onlara mü- 
vafiq dövlət idarəçiliyi forması. F. ideo- 
logiya kimi hərbcu millətçiliyə, sosial 
darvinizmə, komporativçiliyə, irqçiliyə, 
militarizmə, liberalizmin, sosial-demokrati- 
yanın və kommunizmin qəti inkarına əsas- 
lanır. Е. dövlət idarəçiliyi forması kimi öz 
hökmranlığını qoruyub saxlamaq üçün zo- 
rakılıq metodlarını və icbari konsensusu 
istifadə edən, güc strukturlarına və çoxpro- 
filli kütləvi təşkilatlara dayaqlanan, foal 
şəkildə daxili və xarici düşmənlərə nifrət, 
həmçinin rəhbər kultunu aşılayan, cəmiy- 
yətdə yeni tipli münasibətləri formalaşdır- 
dığını və “yeni insan” yetişdirdiyini iddia 
edən, iqtisadiyyatı və sosial münasibətləri 
sərt tənzimləyən, ərazi ekspansiyasına və 
dünya ağalığına can atan totalitar sistem ki- 
mi üzə çıxır. Yarandığı ilk mərhələdə F., 
əsasən, əhalinin orta təbəqələrinə, həmçinin 
fəhlə sinfinin, kəndlilərin müəyyən hissə- 
sinə dayaqlanır, ehtiyat qüvvələrini margi- 
nal mühitdən alır, mühafizəkar elitanın və 
bəzi maliyyə-sənaye dairələrinin bir hissə- 
sindən dəstək qazanır. 

F.-in tərifləri və onun tədqiq olunması- 
na yanaşmalar çoxdur. Cəmiyyətin “əxlaqi 
xəstəliyi" (B.Kroçe), "sağ mühafizəkar 
inqilabçılıq” (A.A.Qalkin), maliyyə kapi- 
talının irticaçı dairələrinin “terrorçu dik- 
tatura”sı (G.Dimitrov), “totalitarizm for- 
ması” (H.Arendt, Z.Biezinski) və s. F.-in 
ən çox yayılmış tərifləridir. 

F.-in ideya mənbəyi 19-20 əsrlərin ay- 
пстда, Avropada və Şimali Amerikada: 
ənənəvi əlaqələrin qırılması, sosial struktu- 
run mürəkkəbləşməsi, radikal sosial və si- 

yaranması və yayılması ilə müşayiət olu- 

г vürü dəstəkləyən = 

ikreiimlərlə 
7 fi haqqında təlimi: sosial 

и. fərdlərin yaşamaq uğrunda 
mübarizəsinə dair təsəvvürü və bu təsəv- 

kləyən “fövqəlinsan” konsepsi-- 
yasını (F.Nitsşe): elita nəzəriyyələrindən 
(Q.Morka, V.Pareto)seçilmiş azlığın haki- 
miyyətini əsaslandıran arqumentləri əxz 
etmişdilər. "Həyat məkanı” haqqında geo- 
siyasi nəzəriyyələr (F.Ratsel) də onların 
ehtiyaclarına cavab verirdi. Eyni zamanda 
romantizm dövrünün “milli ruh” haqqında 
mifologemləri, “nordik” üpli insanların irqi 
üstünlüyünə dair mülahizələr (H.S.Çem- 
berlen) və hətta okkult təsəvvürlər də F.-in 
formalaşmasına təsir göstərmişdir. Birinci 
dünya müharibəsindən (1914-18) sonra in- 
qilabi əhvali-ruhiyyə daha böyük qüvvə ilə 
Rusiyada özünü göstərməklə, bütün Avro- 
panı bürüdü. Qərbi Avropada böhran fo- 
nünda şüurun radikallaşması, kütlələrin 
etiraz fəallığı, onların antisistem hərəkətlə- 
rə hazırlığı artırdı. Millətçi və sinfi şüarlara 
müraciət edən və problemlərin sadə, həm 
də daha radikal həlli yollarını təklif edən 
hərəkat və partiyalar bu əhvali-rihiyyələr- 
dən daha uğurla istifadə edirdilər. Geniş 
xalq kütlələrinin sosial problemlərinin mü- 
haribədə məğlubiyyətdən (Almaniya), ya- 
xud onun nəticələrindən narazılıqdan (İta- 
liya) doğan həyəcan və mayusluq hissi ilə 
birləşdiyi ölkələrdə xüsusilə ağır vəziyyət 
yaranmışdı. Rusiyada baş vermiş 1917 il 
Oktyabr inqilabı Qərbi Avropada istər qız- 
ğın tərəfdarlarını, istərsə də sərt əleyhdar- 
larını tapmaqla, kütlələrin radikallaşmasını 
stimullaşdırırdı. 

Radikallaşmış əhali kütləsinə silahlı 
zorakılığın tətbiqinə və əmrlərin sözsüz 
yerinə yetirilməsinə öyrəşmiş keçmiş hərb- 

çilər də əlavə olundu. Cəbhəçilərin dinc 
həyata adaptasiyası münaqişəli səciyyə 
daşıyır və müharibədə verilmiş qurbanların 
mənasızlığının dərki ilə daha da ağırlaşırdı. 
Gözlənilən "sosial cənnət” əvəzinə güclü 
vətəndaş münuqişələri dövrü başladı (İta- 
liyada “Qırmızı ikiillik”, Almaniyada No- 
yabr inqilabı, Macarıstanda, Slovakiyada 
inqilabi döyüşlər və s.). 

Sağ siyasi cinahda millətçi ideya və 
şüarlar irəli sürən radikal qruplar meydana 
gəldi. 1919 ilin yazında İtaliyada faşist hə- 
rəkatı formalaşdı. Oxşar ekstremist qruplar 
Almaniyada yarandı. 1919 ilin əvvəllərində 
onlar vahid təşkilatda birləşərək, 1920 ildən 

Nasional-sosialist alman fəhlə partiyası 
(NSDAR alana, 

Faşistlərin İtfiyada (1922), nasistlərin 
Almaniyada (1933) hakimiyyətə gəlmələri 
başqa ölkələrdə də bu tipli hərəkatları fəal-- 
laşdırdı. 1930-cu illərin ortalarında Avro- 
panın və Amerikanın 20-dən çox dövlə- 
tində 40-a qədər faşist partiyası və qrupu 
mövcud idi. Danimarkada, Yununıstandı, 
Niderlandda ("Nasional-sosialist hərəka- 
ti”), Finlandiyada (“Vətənpərvər xalq hərə- 
kati”), Macarıstanda (“Çarpazlaşmış oxlar” 

partiyası) və bir sıra digər ölkədə faşistlər 
parlamentdə və yerli hakimiyyət orqınla- 
rında təmsil olunurdular. 

Hərbi təcavüz faşist dövlətlərinin təbiə- 
tinə xas cəhət idi: onlar “Aralıq dənizini 
İtaliya gölünə çevirməyi” və "almanlar 
üçün həyat məkanı"nı ələ keçirməyi qurşı- 
larına məqsəd qoymuşdular. İtaliya 1935 
ildə Efiopiyaya müdaxilə etməklə ərazi iş- 
ğallarına başladı, Almaniya Versal sülh 
müqaviləsini (1919) pozmaqla yenidən si- 
lahlarmaya başladı və 1938-39 illərdə Av- 
striya ilə Çexiyanı de-fakto işğal etdi, 1939 
ildə Almaniya və İtaliya istənilən hərbi mü- 
naqişədə qeyd-şərtsiz bir-birinin tərəfində 
çıxış etmək öhdəliyi götürməklə, “Polad 
pakt" imzaladılar. Onların başladığı müha- 
ribə tarixdə ən qanlı və amansız münaqişə 
oldu. Nəticədə faşist reğimləri məğlub ola- 
raq çökdülər və öz ölkələrini milli faciəyə 

düçar etdilər. 

Lakin dünya faşizminin məğlubiyyəti 
onün tam və qeyd-şərtsiz kökündən yox o1- 
masi demək deyildi. 2-ci dünya mühuribə- 
sindən sonra ideoloyi və siyasi cəhətdən 
F.-in varislərinə çevrilən radikal sağ mil- 
lətçi partiya və qruplaşmalar yaranmağa 

başladı. Onlar öz tərkiblərinə, proqram 
müddəalarına, məqsədlərinə və onlara nail- 
olma metodlarına görə fərqlənir. Bir çoxu- 
na F.-in tipik cəhətləri – hərbcu antikom- 
munizm, güclü icraedici hakimiyyətə ca- 
natma, populist sosial demaqoqluq, ifrat 
millətçilik və şovinizm, bir sıra halda anti- 
semitizm və irqçilik (bax Neonasizm) və s. 

xasdır. Radikal neofaşistlər üçün terror 

aktları da daxil olmaqla zorakı hərəkətlər 
səciyyəvidir, onlar faşist atributlarından və 

mərasimlərindən istifadə edir, faşist keç- 
mişini ideallaşdırırlar (F.-in apologiyasının 
və faşist partiyalarının bərpasının qanunla 
qadağan olunmasına baxmayaraq). Onlar 

hökumətləri həyata keçirdikləri kursdan 
(neoliberal, sosial-islahatçı) asılı olmayaraq 
tənqid atəşinə tutur, demokratik relimləri 
plutokratik hakimiyyət, kütlələrlə manipul- 
yasiya edən mason diktaturası hesab edir- 
lər. Ən radikalları silahlı birləşmələr yarı- 
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FAŞODA BÖHRANI (1898) 

dırlar. Bəzi neofaşist təşkilatlar sağ parti- 
yalar daxilindəki ekstremist qruplarla qar- 
şılıqlı fəaliyyət göstərir, bəziləri isə krimi- 
nül aləmlə six bağlıdır. 

20 əsrin 2-ci yarısında neofaşist təşki- 
tatları İtaliya, AFR, B.Britaniya, Fransa, 
Belçika, İsveç və Macarıstanda, даһа kiçik 
qrupları Norveç, Danimarka, İslandiya, İ 
veçrə, Avstriya, ABŞ, İrlandiya və Latın 
Amerikasının bəzi ölkələrində yarandı. 
Onların bir qismi Malmö intemasionalı 
adlanan Avropanın neofaşist, neonasist, 

millətçi, irqçi təşkilatları birliyinə daxil 
oldu. 

Leqal neofaşist qrup və partiyalar de- 
mokratik cəmiyyət çərçivəsində mövcud- 
tiq şəraitinə fəal uyğunlaşırdılar. Onlar 
F.-in ən mənfur müddəalarından və cina- 

yətkar fəaliyyətinə bərsət qazandırmaqdan 
imtina edir, özlərini sistemli sağ təşkilatlar 
kimi göstərirdilər. Neofaşizmin sosial-psi- 
xoloyi kökləri bir sıra ölkələrin müəyyən tə- 
bəqələrində hələ də qalır və sosial-iqtisadi, 
iyasi böhranların sərt kəskinləşməsi şəru- 

itində yenidən dirçələ bilər. 
FAŞODA BÖHRANI (1898) (fr. Crise de 

Fashoda Incident) - Afrikada 
ә ağalığı uğrunda B.Britaniya ilə 

rasında münaqişə. МауогЈ.В.Маг- 
aşçılıq etdiyi fransız hərbi dəstə- 

1898 ilin iyulunda Faşoda k.-ni (in- 
i Kodok, Cənübi Sudan) tutması mü- 
qişə üçün bəhanə oldu. Keyptaundan 

Qahirəyədək olan əraziləri nəzarətinə gö- 
ürmək iddiasında olan B.Britaniya Mar- 

anın Faşodadan çıxmasını tələb: etdi 

B.Britaniya ilə dəniz vunuşmasına hazır ol- 

ropada mövqelərinin zəiflə- 
indən ehtiyat edən Fransa 1898 il 

noyabrın 3-də dəstələrini Faşodadan (son- 
ilar Britaniya Sudanının tərkibinə keçdi) 
xardı. 1899 il martın 21-də B.Britaniya 

ilə Frans: asında imzalanmış saziş tə- 

rəflərin qarşılıqlı iddialarını yoluna qoydu, 
Nil və Konqo suayırıcısını faktiki olaraq 
Afrikada İngiltərə-Fransa nüfuz dairələri- 

nin sərhədi kimi müəyyənləşdirdi. 

FATALİZM (lat. fatalis - tale, alın yazısı) 
hər bir hadisəni və insanın hər bir hərə- 

ni azı ad seçimi va təsadifiliyi istisna 
leyin qarşısıalınmaz reallaşması ki- 

ii nəzərdən keçirən dünyagörüşü. F.-in üç 
i ayırmaq olur, Mifolo)i, son- 

sə məişət F.-i taleyi irrasional, qa- 

тап qismət kimi, (со Тоја, - hər şeyə 
qadir Allahın iradəsi kimi, rasionalist 

F. isə qapalı kazual sistem daxilində səbəb 
və nəticələrin sərt bağlılığı kimi izah edir, 
F.-in birinci tipi mədəniyyətin erkən çağla- 

rında geniş yayılmışdı: sonralar tədricən 

İ 
| 

aradan çıxaraq asrrologiya kimi “okkult” 
doktrinalarda ifadə olunmuş, irrasionalist 
həyat fəlsəfəsində (0.Şpenqler və Ы.) yeni- 
dən mənalandırılmışdır, Teoloyi F. islamda 

cəbrilərin doktrinasında (8-9 əsrlər), orta 

əsrlərin bəzi xristian bidətlərində (9 əsr 

Saksoniya ilahiyyatçısı Qotşalk), kalvinizm 
və yansenizmdə xüsusilə ardıcıl ifadə olun- 

muşdur. G.?lifonda teoloyi və rasionalist 
F.-in birləşməsi müşahidə olunur, Sırf га– 
sionalist F. Demokrit, B.Spinoza, T.Hobbs: 
və mexanistik determinizm nümayəndələri 

(məs., təbiət qüvvələrinin hazırkı fəaliy- 
yətinə dair tam biliklərdən çıxış edərək 
gələcəyin bütün hadisələri haqqında əqli 
nəticələrə gəlməyin qeyri-məhdud müm- 
künlüyünü əks etdirən P.S. Laplas təlimi) 
üçün səciyyəvidir, Rasionalist F.-in son 

varlantı cinayətkar davranışın əvvəlcədən 

insan taleyinə yazılmasını onun irsi-biolo)i 
konstitusiyası ilə əlaqələndirən təsəvvürdür 
(Ç.Lombrozo) 
FATALUKULAR özlərini belə adlandı- 

nrlar), daqodalar, daqadalar 
Şərqi Timorun şm.-ş.-ində yaşayan xalq: 

Sayları 38 min nəfərdir (2004). Lorexelər, 
tutualalar, foelorular, lautenular subetnik 
qrıplarına bölünür: İovacalar, yaxud İo- 
vayaları assimilyasiya edirlər. Papua dil- 
lərinin transyeniqvineya ailəsinin Timor- 
Alor qrupuna daxil olun dildə danışırlar, 
Ənənəvi inanclarını saxlayırlar, xristian- 
lar da var, 

Ənənəvi məşğuliyyətləri əkinçilik (qar- 

dalı, quru dərələrdə becərilən çəltik, kö- 
kümeyvəlilər, kartof, paxlalı bitkilər), hey- 

vandarlıq (kəl, at, donuz, keçi, toyuq), sə- 

nətkarlıq sahələrindən hörmə, toxuma və 
dəmirçilikdir, 

Sosial təşkilatlanma qohumluğu ata xət- 
ti üzrə hesablanan üç qəbilənin ittifaqına 
əsaslanır. Poliginiya yayılmışdır. 

F.-ın mifologiyasında allahlar panteo- 
nuna ay-günəş ilahisi Unuvasu başçılıq edir. 
FATEH (Kərim ağa Şəkixanovun təxəllü- 

sü) – bax Kərim ağa Fateh, 

FATEHPUR-SİKRİ - Şimali Hindistan- 
da, Aqradan 40 km q.-də qədim şəhər, Ək- 
bər Cəlaləddin tərəfindən ona oğlunun 
doğulacağını müidələyən sufi şeyxi Səlim 

Fatehpur.Sikri, 
Səlim Çiştinin 
məqbərə, 

Çiştinin (bax Çişriyyə): д 
yanı rən 
Moğolların paytaxtı olmuşdur. F.-S.-də 
hündür qapıları (bülənd darvaza) olan Cü- 
mə məscidi, bir sıra pavilyon (Divani-Am, 
Divani-Khas, saraylar (Pənc Mahal, Codh- 
Bhai-Bhavan, Birbal-Bhavan), şəhər di- 
varları, qırmızı qumdaşıdan inşa edilmiş 
xidməti tikililər saxlanmışdır. İçməli su 
çatışmazlığı səbəbindən şəhər sakinlər tə- 
rəfindən tərk olunmuşdur (1585). Ümum- 
dünya irsi siyahısına daxil edilmişdir 
(1986). 
“FATİHƏ” (ər. 4534) - Quranın ilk 
surəsi. Nazilolma ardıcıllığına görə 5-ci 
rədir, 7 ayədən ibarətdir. Tam adı 
hətül-kitab”dır ("Kitabı açan”). "Həmd" 
(“Tərif”), “Ümmül-quran" ("Quranın ana- 
sı"), “Səbül-məsani” (“Yeddi təkrarlanan") 
və s, adları da var, “F.”-nin birinci hissəsi 
Allahın tərifini, ikinci hissəsi isə insanın 
bütün varlığı ilə Allaha yönələrək ondan 
"doğru yol” istəməsini ifadə edir, Müsəl- 
manlar üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan 
“F.” bütün namazlarda, doğum, nikah və 
dəfn mərasimlərində, ümumiyyətlə isə 
dua, yaxud şəfa niyyətilə gündəlik oxunur. 
Daxilindəki söz və hərflərin dəqiq sayı və 
ardıcıllığı, ayələrində istifadə olunmuş və 
olunmamış hərflərin riyazi nisbəti, eləcə 
də ilahi gücünə inanılan 7 rəqəmi və digər 
surələrdən fərqli olaraq Məhəmməd pey- 
ğəmbərə iki dəfə nazil olmaqla, 14 ədədi 
əmələ gətirməsi baxımından “F.” müsəl- 
man mistik təlimlərində, xüsusən hiiru- 
filikdə özünəməxsus yer tutmuş, sufi 
ədəbiyyatının və Şərq poeziyasının başlıca 
ilham mənbəyinə çevrilmişdir. Quranın 
tam təfsirindən başqa “F.”-yə bir sıra müs- 
təqil təfsirlər də yazılmışdır (Fəxrəddin 
Razi, Molla Fənari, Dəvvani, Cəzayiri 
və b.). 
FATİMƏ (2453) (605, yaxud 615-632, 
yaxud 633, Mədinə) – Məhəmməd pey- 

əmbər və Xədicənin qızı, Əli ibn Əbu Ta- 
libin arvadı, Həsən əl-Müctəba və Hüseyn 
ibn Əlinin anası, əhli-beytin üzvlərindən 
biri Bir çox mənbəyə görə, Məkkədə dün- 

yaya gəlmişdir. Məhəmməd peyğəmbərin 
nəsli F. vasitəsilə davam etmişdir. Quran- 
da birbaşa adı çəkilmir, lakin bir çox is- 
lam aliminə görə, F.-nin şərəfinə bəzi 
ayələr nazil olmuşdur (3-cü surə, 61-ci 
ayə, 33:33, 42:23, 76:5-22: 108 vəs), İbn 
Şəhr Aşub “Mənaqib” əsərində F.-nin 

iyl ini qeyd edir: Zəhra, Bətul, Mər- 
yəmi-Kübra, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, 
Raziyə, Mərziyyə və s. Məhəmməd pey- 
ğəmbər onu “Ümmü əbiha” ("atasının 
anasi”) adlandırmışdır. 

F. peyğəmbərin ölümündən sonra təqr. 
yarımil yaşamışdır. Xüsusilə xəlifə seçimi 
məsələsində fəal siyasi mövqe nümayiş et- 
dirmişdir. Atasından ona miras qalan və Hi- 
cazın mühüm gəlir mənbələrindən biri olan 
ҝәр bağlarını Əbu Bəkr müsadirə: etmiş- 

F.-nin həyatı haqqında çoxlu əfsanə və 
rəvayətlər yaranmışdır. Mənbələrdə yaxtı- 
nin çoxunu Allaha ibadətlə keçirən, kamil, 
səxavətli, qadın kəramətini, qoruyuculuğu- 
nu və ülviliyini ən ali şəkildə təcəssüm etdi- 
fən insan kimi səciyyələndirilir. Həmçinin 
onun geniş elmi biliklərə sahib olması, döv- 
rünün qadınları üçün dini və dünyəvi mə- 
sələlərdə müəllim rolunu oynaması, həyat 
tərzi və əxlaqı ilə peyğəmbərə bənzəməsi, 
Məhəmməd peyğəmbərin onu əzəli və əbə- 
di olaraq hər iki dünyanın “qadınlarının 
xanımı" adlandırması vurğulanır, İslam 
ezoterizmində F. mütləq işığın daşıyıcısı, 
qadın başlanğıcının kvintessensiyasıdır. 

Xalq ədəbiyyatında “F. əli” şəfa və bərəkət 
rəmzi sayılır (bax Ələm, Xəmsə), 

10-12 əsrlərdə Şimali Afrikada, Misir- 

də, Suriyada və Yəməndə hakimlik etmiş 
Fatinilər sülaləsi F.-nin adı ilə bağlıdır. 
FATİMİLƏR - ərəb xəlifələri sülaləsi 
1909-1171). İslam dininin şiə məzhəbindən 
olan F. özlərini Мәһәттәф peyğəmbərin 
qızı və dördüncü xəlifə Əli ibn Əbu Talibin 

arvadı Fatimənin nəslindən hesab edirdilər. 
Sülalə Şimali Afrikada, Misirdə, Suriyada, 

Yəməndə hökmranlıq etmişdir. Sülalənin 
banisi Übeydullah əl-Mehdi (909-934) idi. 
Fatimi xəlifələrindən Muizz Lidinillah 

1953-975), Hakim Biəmrillah 1996-1021) 
və Müstənsir Billahın (1036-94) fəaliyyəti 
daha geniş olmuşdur (bax həmçinin Fari- 

milər xilafəti). 

FATİMİLƏR XİLAFƏTİ (909-1171) – 
Fatimilərin idarə etdiyi dövlət. İfrigiyada 
(Şimali Afrikada vilayət) yaranmışdı. İs- 
maililər hərəkatının (bax İsmaililik) geniş- 
lənməsindən istifadə edən Übeydullah 
əl-Mehdi ərəb və bərbər tayfalarının kömə- 
yilə III Ziyadətullahı devirərək Əğləbilərin 
hakimiyyətinə son qoydu və 910 il yan- 
varın 15-də Rəqqadədə “Mehdi Lidinillah” 
və “Əmir əl-möminin” ləqəbi ilə ilk Fatimi 

xəlifəsi 1909-9034) seçildi, Fatimi xəlifələri 

eyni zamanda İsmaili imamı sayılırdı. O, az 
bir müddətdə, Mərakeş istisna olmaqla, bü- 
tün Şimali Afrikanı tutdu, İfrigiya dövrün- 
də (909-973) Fatimilər bir sıra çətinliklərlə 

üzləşdilər. Bu zaman Şimali Afrika əhli- 

sünnə (əsasən, malikilər) ilə xaricilər (xü- 
susilə ibazilər və sufrilər) arasında bölüş- 
dürülmüşdü. Bölgədə ismaililərin möv- 
cudluğu gərginliyi daha du artırırdı. Bun- 

dan başqa, Tahertdə xarici Rüstəmilər və 
Fəsdə ələvi İdrisi dövlətləri mövcud idi. 
Fatimilərin onları tabe etmək cəhdləri mi 
qavimət və etirazlarla qarşılanırdı, Etiraz- 
çılar, əsasən, Qəyrəvanda (K ayruan) və 

hö digər şəhərlərində cəmləşmiş- 
illər, 

İslam dünyasına hakim ola bilmək üçün 
Misiri ələ keçirməyin və şərqə doğru irəli-- 
ləməyin labüdlüyünü anlayan Übeydullah 
əl-Mehdi 913 və 919 illərdə Misirə yürüş 
etsə də, müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. Übey- 
düllahin oğlu Qaim Biəmrillah əl-Fatiminin 
934-946) dövründəki yürüşlər də nəticəsiz 
qaldı. 

Übeydullah əl-Mehdi 915 ildə Şərqi İf- 
rigiya sahilindəki yarımadada Mehdiyyə 
adlı şəhərin əsasını qoydu və onu F.x.-nin 
paytaxtı elan etdi (920), Yalnız bundan 
sonra Fatimilər Qəyrəvandakı sünnilərin 
müqavimətindən uzaqlaşaraq bizanslıların 
hücumunun qarşısını aldılar, Orta Aralıq- 
dənizyanının q. hissəsində üstünlüklərini 
təmin etdilər və nüfuzlarını Siciliya a.-na 
qədər genişləndirdilər. 

İfrigiyalılar bir müddət F.x.-ni təhdid 
edən xarici Əbu Yəzidi dəstəkləsələr də, bu 

təhlükə 947 ildə Fatimi xəlifəsi Mənsur 

Billahın Əbu Yəzid üzərində qələbəsi ilə 
aradan qaldırıldı. Əbu Yəzidi dəstəkləyən 
malikilərə nəzarət etmək məqsədilə F.x.- 
nin paytaxtı Mehdiyyədən Səbrəyə köçü- 
rüldü. 

Fatimilərin şərqə doğru ərazilərini ge- 
nişləndirmək niyyəti yalnız xəlifə Muizz 
Lidinillahın (953-975) dövründə gerçək- 

ləşdi, İxşidilərin sonuncu güclü valisi Qafu- 
run: ölümündən sonra: Misirdə başlayan 

daxili çəkişmələr və 963 ildən davam edən 
iqtisadi böhran Fatimilərin planlarının hə- 
yata keçməsi üçün əlverişli şərait yaratdı. 
969 ildə Fatimi sərkərdəsi Cövhər əs-Siqilli 

Misiri tutdu və Qahirə ş--nin asasını qoydu 
973 ildə Qahirə F.x.-nin paytaxtı elan edil- 
di. 10 əsrin sonunda Fatimilərin hakimiy. 
yəti Suriyadan Mərakeşə qədər yayılmışdı: 
Xəlifə Əziz Billahın 1975-9096) dövründə 
Yəmən və Mosul da Fatimilərin nüfuz dai- 

rəsinə düşdü. Xəlifə Hakim Biəmrillahın 

1996-1021) dövründə xilafət daxilində zid- 

diyyətlər arıdı. İradəsiz, verdiyi qərarları 
tez-tez dəyişən Hakim Biəmrillah ümumi- 

likdə Fatimilər dövründə hökm sürmüş dini 

dözümlülük ənənəsini pozdu, zimmilər və 
sünnilərə qarşı təzyiqlərə başladı. Onun 
dövründa qadağalar siyahısı hazırlandı: si- 
yahıdakı qadağalardan birini pozanlar ya 
öldürülür, ya da ağır işgəncələrə məruz 
qalırdı. Hətta xəlifənin yaxın ətrafi bu cə- 
zalardan kənarda qalmırdı. Bu dövrdə Mi- 



ЕАТМЈ DƏFİNƏSİ 

dürtdü. Lakin Amirin hakimiyyəti də uzun 
çəkmədi. O, 1130 ildə üsyan nəticəsində öl- 
dürüldü. Amirin varisi olmadığından onun 

irilən Hə- ölümündən sonra hakimiyyət uğrunda çə- 
Müstənsir kişmələr başladı. Nəticədə mərkəzi haki- 

nu- miyyət zəiflədi, Hərc-mərclikdən istifadə 
edən səlibçilər 1153 ildə Fatimilərin Suri- 
yadakı sonuncu qalasını da tutdular, 12.əs- 
rin ortalarınadək normanlar Malta a.-ni, 
Tripoli, Mehdiyyə və s. şəhərləri zəbt etdi- 
lər, Fatimilər hakimiyyətlərinin son 40 ilin- 
də yalnız Misirdə hökm sürən yerli sülaləyə 
çevrildilər. 1169 ildə F.x.-ndə vəzir təyin 
edilən Səlahəddin Əyyubi 1171 ildə haki- 
miyyəti ələ keçirdi və Əyyubilər sülaləsinin 
banisi oldu. 

F.x--ndə təsərrüfatın əsasını əkinçilik 
təşkil edirdi. Təqr. 11 əsrin ortalarınadək 

sir-Bizans münasibətləri də pisləşdi. 1021 
ildə xəlifə Hakim müəmmalı şəkildə qeyb 
oldu 

Xəlifə əz-Zahir 11021-36) 
təbi və Şamı geri aldı. Xəl 
Billahın (1036-94) dövründə Misir. 
bi Suriya bölgəsi, Şimali Afrika, Siciliya, 
Afrikanın Qırmızı dəniz sahilləri, Hicaz və 
Yəmən, həmçinin Məşriqdəki bir çox şəhər 
Fx-nin tərkibində idi. 11 əsrin ortalarından 
Fx-zəifləməyə başladı. Fatimilərlə 45basi- 

ər arasındakı çəkişmələr yüksək həddə çat- 
di. Fatimilərə qarşı səlcuqilərlə ittifaqa 

a valisi Abbasilərin təhriki ilə 
tabeliyindən çıxaraq 

adına xütbə oxutdurdu. Sal- Abbasil: 
cuqilər isə bizanslılarla saziş ayaraq 

ilməsini dayandırdılar, Mi 

illə Siciliya 1075 il- torpaq üzərində dövlət mülkiyyətinin art- 
ə Suriya Səlcuqilərin hakimiyyətinə ması və möhkəmlənməsi müşahidə olunur- 

du, Torpaq vergisi (xərac) bilavasitə dövlət 

məmurları tərəfindən toplanır, yaxud ilti- 
zama verilirdi, Xəlifə Muizz Lidinillahın 

dövründə xərac toplanmasına dövlət nəza- 
rəti gücləndirildi. Fatimilər vəqf torpaqla- 
rının da genişləndirilməsini təşviq edirdilər. 

i Şəhərlərdə, əsasən, saraya xidmət edən sə- 

nətkarlıq sahələri (xüsusilə toxuculuq) inki- 
edirdi. Xilafətin emalatxanaları yerləşən 

İsgəndəriyyə, Dumyat, Timis iri sənətkar- 
lıq mərkəzləri idi. Dəri, şüşə, metal məmu- 

rdə Misirdə böyük iqtisadi böh 
işanırdı. Müxtəlif hərbi qruplaşmalar 

rşıdurmalar ölkənin daxilində 
lu. Belə bir za 

Billah Əkkanı ida 
ndanı Bədr əl-Cəma 
1074 ildə Misirə gələn 

səbəb olurd 
anda xəlifə Müst. 

dinclik, təhlükəsizlik və 
müvəffəq oldu. Əvəzin: 

tlərini Bədr 

( vil verdi. Bununla Е.х. “və- latlarının hazırlanması, dulusçuluq, kağız 
ri” adlandırılan yeni dövrə və perqament istehsalı inkişaf edirdi. Е.х 
Мән işlərini əmirlər yerinə Hindistan (ədviyyat tranziti), Bizans, İta- 

ə liya şəhərləri (Amalfi, Venesiya, Genuya, 
ət aparırdı. Fatimilər 

dövründə zərb olunan qızıl sikkələr yüksək 

naşladılar. Bədr əl-Cən 
əl və Məmun əl-Bət ləri Əf Piza və s.) ilə tica 

əsində F.x.-nin süqutu daha 
salındı. Atasından sonra vəzir keyfiyyəti ilə seçilirdi 

Əfzəl xəlifə Müstənsirin ki: 10-11 əsrlərdə F.x.-ndə mənəvi həyatın 
Billah ləqəbi ilə xəlifə yüksəlişi müşahidə olunurdu. Paytaxtın Qa- 

101 ildə Müstəlinin ölümündən hirəyə köçürülməsindən sonra möhtəşəm- 
liyinə görə Konstantinopol və Kordovaya 
bənzəyən şəhər Bağdadı geridə qoyaraq 

ının ən iri mədəniyyət 

mərkəzinə çevrildi. 11 əsrin əvvəllərində 
anda Qahirədə ilahiyyatla yanaşı, dünyəvi elm- 
böl- lərin də tədris olunduğu “Biliklər evi" 

işləri bu dövrə tə- ("Dar əl-hikmət”) və rəsədxana açıldı. Gör- 

kəmli fizik, astronom Və riyaziyyatçı İbn 
əl-Heysəm, astronom İbn Yunis əs-Sədəfi, 

Ü məşhur həkim Əli ibn Rizvan, filosoflar 

aşına çatan Amir əmir Mə- Əbu Hatim ər-Razi, Həmidəddin Kirmani, 
məd ibn Fateh əl-Bətaihi ilə birlikdə tarixçilər İbn Zulaq, Müsəbbihi, epistolyar 

ә edərək, 1121 ildə Əfzəli јапг ustası əl-Qazi əl-Fazil və b, F.x.-ndə 

mir Məhəmmədi Məmun ləqəbi yaşayıb-yaratmışlar. Misirdə Fatimilər döv- 
zir təyin etdi, Xəlifə Amir ilə vəzir rünə aid qiymətli memarlıq abidələri (əl- 

nunun dövrü (1122-25) Fatimilərin Əzbər məscidi, Hakim Biəmrillah məscidİ, 
ir. Ölkəni tək- Mehdiyə məscidi, Qahirədə şəhər qapıları 

alışan Amir 1125 ildə və məqbərə), həmçinin tətbiqi sənət nümu- 
Məmunu həbs etdirdi, 3 il sonra isə onu öl- nələri saxlanılmışdır. 

nun yerinə 5 yaşlı Əbu Əli 
fənsunu Amir Biəhkar 

li, Beləliklə, Əfz. 
Payta. 

ləqəbi ilə xə. 
20 il F.x.-ni müsəlman düny 
Qahirədən 

i,Onı 
tianların artdı. 54 

ə, Əfzəl bu yürüşlərə əhəmiyyət 
i, hətta səlcuqlara qarşı səlibçilərlə 

laq dövrü 
etməyə 

FATİVİ/ DƏFİNƏSİ – 1914 ildə Çemi- 
qov qub.-nın Qluxov qəzasının (Ukrayna- 
nin indiki Sum: vil.-nin Qluxov r-nu) 
Fotovii k. (təhrif olunmuş Fativil adı bura- 
dan götürülmüşdür) yaxınlığında tapılmış 
Səsrə aid əşyalar kompleksi. F.d.-nə tökmə: 
gümüş məmulatlar: üzərində maralı parça- 
layan qartalın təsviri, həndəsi və nəbati na- 

xışlar olan toqqa və qayış: başa taxmaq 
üçün aşağı hissəsi ulduzvarı və ya uzunsov 
bikonik olan 3 cüt asma:sırğa: 2 cüt lövhə- 
şəkilli bilərzik: bundan başqa, 5 lehimlən- 
miş tunc zınqırov, gümüş lövhələrin qı- 
rıqları daxildir. F.d. 8 əsrin ortalarına, ya- 
xud 3-cü rübünə aid edilir, Krım və Xəzər: 
xaqanlığı vasitəsilə Bizansın təsiri izlənilir. 
F.d. Volintsevo tipli abidələrin tarixinin 
müəyyənləşdirilməsi, həmçinin severyan- 

Fativi) dəfinəsindən aşkar edilmiş bəzək əşyalı 
Səsr, Milli Ukrayna tarixi muzeyi. Kiyev 

lar və digər şərqi slavyan qruplarının dövlə- 
təqədərki mədəniyyətlərinin formalaşması 
tarixinin tədqiqi üçün əsas komplekslərdən 
biridir, Milli Ukrayna tarixi muzeyində 
(Kiyev) saxlanılır. 
ЕАТМАКОВА – Krımda (Baydar vadi- 
sində) Mezolit dövrü mağara düşərgəsi. 
1927 ildə Q.A.Bornç-Osmolovski tərəfindən 

aşkar edilmiş və öyrənilmiş, təkrar qa- 
zıntilar 1956-58 illərdə S.N.Bibikov tərə- 
findən aparılmış, zil mədəniyyəti və 
Turdenua mədəniyyəti təbəqələri tədqiq 
edilmişdir. Mağaradan çaxmaqdaşıdan ha- 
zırlanmış mikrolitlər (seqmentlər, trapesi- 

yalar, ərsin və kəsərlər), vəhşi heyvan və it 
sümükləri, böyrü üstə, bükülü vəziyyətdə 
dəfn edilmiş kişi (təqr. 40 yaşında, boyu 
170 sm: Aralıq dənizi irqinə mənsubdur) 
qəbri, yonulmamış daşdan hasar qalığı (be- 

FATYANOVO MƏDƏNİYYƏTİ 

Fatmakoba mağarası, 

lə hasar qalıqlarına Azərb.-da Qobustanın 
"Kənizə” düşərgəsində də rast gəlinmişdir) 
və 5, aşkar olunmuşdur. 
FATMAYI- Azərb. Resp. Abşeron r-nun- 
da kənd, Fatmayı ə.d.-nin mərkəzi. R-n 
mərkəzindən (Xırdalan ş.) 13 kərşm.-ş.-də, 

Abşeron y-a-ndadır. Əh. 7100 (2017). Tam 

orta məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, 
klub, poçt, ATS, kitabxana var. 

oykoniminin etimologiyası ilə bağ- 
li müxtəlif fikirlər mövcuddur. Ən geniş 
yayılmış versiyalardan birinə görə, kənd 
yelçəkər yerdə yerləşdiyindən, onu “mehi 

fəth edən yer” — “Fatmehi” adlandırmışlar. 
Bəzi mənbələrdə yaşayış məntəqəsinin 18 
əsrdə Salyan hakiminin dul qadını Fatma 

xanımın tabeliyində olan ailələr tərəfindən 
salındığı fikri irəli sürülür. Oykonimin şiə- 
liyin geniş yayıldığı Səfəvilər dövrün- 
də yaranması (yəni Əli ibn Əbu Talibin 
arvadı Fatimənin şərəfinə adlandırılması) 

da ehtimal olunur, Kəndin ərazisində Hacı 

Heybət məscidi (1802), Əlbəti məscidi 
(1878) və Pulatı məscidi (1880), həmçinin 
19 əsrə aid Salam məscidi və türbə, ha- 

mam var. 

Fattori C. “Macenta yaxınlığındakı döyüşdə italyanların düşərgəsi”. 1861 

FATTÖRI (Fattori) Covanni (6.9.1825, 
Livorno – 30.8.1908, Florensiya) - ital- 
yan boyakarı, qrafik. Livornoda (1845), 
Florensiya Rəssamlıq Akademiyasında 
(1846-52, təhsi- 
linə ara verərək 
1848-49 illərdə 
Risorcimento hə- 
rəkatında iştirak 

etmişdir: həm- 
çinin 1869 ildən 

burada dərs de- 
mişdir, 1888 ildən 

prof.) oxumuş- 
dür, 1850-ci illə- 
rin əvvəllərinə aid əsərlərini (“Həyatla 
vidalaşma”, 1854, şəxsi kolleksiya, Li- 
vorno) romantizm ruhunda işləmişdir. 
Romalı mənzərə rəssamı C.Kostanın 
təsirilə plener boyakarlığına, batal səh- 
nələrə və müasir mövzulara müraciət 
etmişdir Makkyayoli rəssamlıq qrupu- 
nun liderlərindən (1860 ildən) biri ol- 

muşdur. Əsərləri (“Macenta yaxınlı- 
ğindakı döyüşdə italyanların düşərgəsi” 

San-Qandensioda ba- zar", 188: 
hər ikisi Pitti qalereyasında, Florensiya) 
kəskin kompozisiyası, işıq effektlərinə 
diqqət, kolorit zənginliyi ilə seçilir. 1884 

ildən sonra, əsasən, о/ог/ (A.Mandzoni- 
nin “Nişanlılar” romanına illüstrasiya- 
lar) texnikasında işləmişdir. Ümum- 

sərgilərində (1873. 1876, 1900) 
atlara layiq görülmüşdür. А.Мо- 

dilyani onun tələbəsi olmuşdur 
FATLM (lat) - qədim romalılarda allahla- 
rın iradəsinin, qarşısıalınmaz taleyin mü- 
cəssəməsi, Stoiklərə görə dünyanı idarə 
edən aqil qüvvə. 
FATYANOVO MƏDƏNİYYƏTİ - Bal- 

tika sahillərindən Volqa-Kama çayarasına 
qədər olan ərazidə yayılmış Tune dövrü (2- 
ci minilliyin birinci yansı) arxeoloyi mədə- 
niyyəti. Yaroslavl: vil.-ndəki Fatyanovo 
k--nin adı ilə adlandırılmışdır. Əsas abidə: 
ləri təpəliklərdə olan tomaq qəbirlərdən 
ibarət məzarlıqdır. Ölüləri bükülü vəziy 
yətdə xüsusi tikililərdə (ağacdan, tozağacı 
qabığından, çubuqdan), kişiləri, əsasən, sığ 
böyrü üstə, başı q.-ə tərəf, qadınları sol 
böyrü üstə, başı ş.-ə tərəf dəfn edirdilər 
Qəbirlərdən təbərzin, daş və mis baltalır, 

nizələr, həmçinin çaxmaqdaşı, sümük, ba 
lıqqulağı: və kəhrəbadan bəzək əşyaları 
(boyunbağı və s.), səthi ştamplama və с2: 
ma naxışlarla bəzədilmiş, dibində isə şəmsi 

işarələrin (günəşə sitayişlə bağlı) əks olun- 
duğu kürəvarı gil qablar aşkar edilmişdir. 
Əhali maldarlıq (donuz, qoyun, qaramal, 
at), ehtimal ki, əkinçilik, həmçinin ovçuluq, 



FAULER 

ov 

ö) 
Fatyanovo mədəniyyətinə aid gil qablar: 

və mis balla. 

balıqçılıq və yığıcılıqla məşğul olmuşdur. 
Mis emalı inkişaf etmişdi. F.m. döyüş ба/- 

raları mədəniyyəti və qaytanlı keramika 
mədəniyyəti ilə vəhdət təşkil etmişdir. 
FAULER (Fovler) Uilyam Alfred (9.8 
1911, Pensilvaniya şt., Pittsburq = 14.3. 
1995, Kaliforniya şt., Pasadina) - Am 

rika fiziki və astrofiziki, ABŞ Milli E, 
üzvü (1956), No- 
bel mükafatı lau- 

reuti (1983), Oha- 
yo ştatı Un-tini 
bitirmişdir (1933), 
Kaliforniya Tex- 

nöloli İn-tunu 
(fəlsəfə doktoru) 

bitirdikdən sonra 

orada işə başla- 
miş, 1946 | 
prof.-u, 1963-67 illərdə prezidenti olmuş- 

dur, Elmi tədqiqatları nüvə fizikasına 
nüvə astrofizikasına, kosmologiyaya həsr 
edilmişdir. F. başqalarından asılı olma- 
dan ulduzların təkində kimyəvi element- 
lərin yaranmasının termonüvə nəzəriy- 
yəsini işləyib hazırlamışdır (1955). О gös- 
tərmişdir. ki, ağır elementlərin sintezi 
sərbəst neytronların iki yolla — s - və r- 
adlanan proseslərdə tutulması nəticəsin- 

də alına bilər (1957). Heliumun kosmo- 

Јојг yaranmasını (1965) və Kainatın ilk üç 

fəqiqənin sonunda işlənməsi za- 
münı deyterium və helium-3-ün y 

sını hesablamışdır (1967). Günəş ney- 

trinolar selinin hesablanmasını yerinə 
yelirmiş və onların tutulmasının sürətini 
təyin etmişdir, 

1976 ildə Amerika Fizika Cəmiyyəti- 
nin prezidenti olmuşdur. ABŞ-ın Milliel- 
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mi medalı (1974), B.Britaniyanın Kral 
Astronomik Cəmiyyətinin A.Eddington: 
medalı ilə (1978) təltif edilmişdir. 
FAULZ, Fauls (Fovles) Con Robert 

(31,3.1926, Esseks qraflığı, Li-on-Si — 
5.11.2005, Dorset qraflığı, Laym-Ricis) 
– ingilis yazıçısı, postmodernizm cərəya- 
nının ən görkəmli 
nümayəndələrin- 
dən biri, 1945-46 
illərdə В. Brita- 
niyanın hərbi-də- 
niz qüvvələrində 
xidmət etmişdir. 
Oksford un-tində 
fransız filo- logi- 
yası üzrə təhsil 
almış (1947-50), 
oranı bitirdikdən sonra B. Britaniya, 
Fransa, Yunanıstan kolleclərində dərs 
demişdir: 

"Kolleksiyaçı” (1963, 1965 ildə ek- 

ranlaşdırılmışdır) adlı ilk romanı Е. 

ədəbi şöhrət gətirmişdir. “Fransız leyte- 

nantının qadını” (1969: 1981 ildə ekran- 

laşdırılmışdır) romanı postmodernizmin 

ilk nümunələrindəndir. Viktoriya dövrü- 

nün ənənəvi dəyərləri rişxəndlə yenidən 
mənalandırılan əsərində qəribə taleli 
qadınla alicənab gəncin baş tutmayan 
məhəbbət macərasından bəhs olunur. 
“Qara ağacdan düzəldilmiş qüllə” (1974: 
1984 ildə ekranlaşdırılmışdır) toplusu- 
nün, “Cadugər” (1965: yenidən işlənmiş 
nəşri 1977), avtobioqrafik “Daniel Mar- 
tin” (1977), "Mantissa” (1982), “Soxul- 

can” (1985) romanlarının müəllifidir. 
"Aristos” (1964), “Köstəbək yuvaları" 
(1998) adlı esse topluları və tərcümələri 
var. Şeirlər də yazmışdır. 
FAUNA (yeni lat. fauna, lat. Fauna — Ro- 
ma mifologiyasında meşələr və çöllər 
ilahəsi, heyvan sürülərinin himayəçisi) — 
müəyyən ərazidə yaşayan heyvan növləri- 
nin məcmusu. Hər bir ərazinin F.-sı oxşar 
arcalları olan növləri birləşdirən, müxtəlif: 

faunistik komplekslərdən təşkil olunmuş- 
dur, Məs, bozqır zonanın F.-sı burada ha- 
kimolan çöl fannistik kompleksin təsiri ilə 
yaranmışdır, lakin, çoXzonalı növləri və: 

səhra fauna kompleksi nümayəndələrini də 
həmçinin özündə birləşdirir. Bundan baş- 
qa, hər bir F.-da yerli məşəli heyvanlar 
(avtoxton növlər) və miqrant növlər (а/о– 
xtonlar) ayırd edilir. Hər hansı bir region 
F.-sı onun iqliminin, bitki örtüyünün xüsu- 
siyyətləri, relyefi və orada fiziki-co) 

maneələrin (səhralar, dağ silsilələri, iri 
çaylar və s.) mövcudluğundan asılı ola- 
raq formalaşır. Region F.-sı dəyişən ka- 

na, omitofauna, ixtiofauna, entomol 
ümumi yaşayış yeri, yaxud həyat tərzinə 
görə birləşmiş heyvanlara (məs., Arktika 
F.-sı, torpaq Е.-5, şorsulu F., ada Fi, 
meşə F.-sı), insan üçün əhəmiyyət kəsb 
edən heyvanlara (məs, k.t. zərərvericilə- 
rinin F.-sı) və 5. tətbiq edilir. Müxtəlif 
geol. dövrlərə (paleofaunalar) aid 
edilən F.-lar arasında, Dördüncü dövr, 
Kembri, Mezozoy və s. fərqləndirilir. “F." 
adı altında gedən sistematik toplular, məs., 
AMEA-nın Zoologiya İn-tunun nəşr etdiyi: 
çoxcildli “Azərbaycan faunası” tərtib edi- 
lir. F.-nın tədqiqi ilə faunistika (zoocoğra- 
fiyanın bölməsi) məşğul olur. İstənilən 
F--nın öyrənilməsi, heyvan növlərinin müm- 
kün qədər tam siyahısının tərtib edildiyi in- 
ventarizasiyadan başlayır, Yerin müasir: 
faunası 1,5 mln.-dan çox təsvir olunmuş 
növdən ibarətdir, onun potensial növmüx- 
cəlifliyinin qiymətləndirilməsi çox fərqlidir, 
lakin bir qayda olaraq məlum formaların 
sayından xeyli çoxdur. Faunistik tədqiqatla- 
rin son nəticəsi Yer səthində F.-ları növlərin 
və növ komplekslərinin tərkibinə, endemizm 
dərəcəsinə, tarixi inkişaf xüsusiyyətlərinə, 
yayılmasına görə fərqlənən bir-birinə tabeli: 
regionların müəyyən edilməsidir. F.-nın 
öyrənilməsi heyvan saylarının tənzimlən- 
məsi, iqlimləşdirmə və təbiətin mühafizə- 
sində praktik əhəmiyyətə malikdir. 
FAUNİSTİK RAYONLAŞDIRMA – 
Yer səthinin və onun ayrı-ayrı ərazilərinin 
və akvatoriyalarının faunalarının tərkibi və 
endemizm dərəcəsi, inkişaf tarixinin xüsu- 
siyyətlərinə görə regionlara bölünməsi. Е.г, 
(bəzən həmçinin zoocoğrafi rayonlaşdırma 
da adlandırılır) iyerarxiya prinsipinə uyğun 
qurulur: bir-birinə tabe olan məkanlar (xo- 
ronlar) aləm, vilayət, əyalət vəs. ayrılır. 19 
əsrin İl yarısında qurunun F-r.-sının klassik 
sxemi (ing. zooloqu və zoocoğrafı F.L.Sk- 
İeter və A.R.Uolles) yalnız onurğalı hey- 
vanların (əsasən, məməlilər və quşlar) 

yayılmasına əsaslanırdı. Digər qrupların, o 
cümlədən çoxsaylı onurğasızların cəlb 
olunması klassik sxemlərin şəklinin də- 
yişdirilməsinə və bir sıra xoronların sər- 
hədlərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan verdi. 
Qurunun Fir--nin indiki daha çox yayılmış 

1 APKTOGEYA ALƏMİ 

Qolarktika vilayəti 

II PALEOGEYA ALƏMİ 

İB: ва нун 

İEEEİ Hodaqısır viiyəti 

NOTOGEYA ALƏMİ 

D.) Avsmnliya vilayəti 

ind-Malayya vilayəti 

Ez polineziya vilayəti 

İB са салан vilayət 

IV NEOGEYA ALƏMİ 
EEE soy viliyət 

— Aləmlərin sərhədləri 

— — - Vilayətlərin sərhədləri 

Qeyd: Antarktida qitəsi vilayətlərin 
heç birinə daxil deyil 
Miqyas: 1:165000000 

sxemində 4 faunistik aləm var: Arirogeya, 
Paleogeya, Neogeya, Notogeya. Bunların 
hər biri bir neçə faunistik vilayətə bölünür. 
Əsasən dənizlə əlaqəli heyvanların məs- 
kunlaşdığı Antarktida qurusu heç bir aləmə 
daxil deyil. Qurunun faunistik rayonlaş- 
dirilmasının müssir sxemi floristik rayon- 
laşdırma sxeminə oxşardır, lakin onunla 
eyni deyil. Dünya okeanının F.r.-sında o 
cümlədən su qatı və ya pelagialı (faunistik 
vilayətlərin sərhədləri ümumilikdə Yerin 
iqlimi enliklərin qurşaqlarına uyğun gəlir) 
və dibi üçün (litoral və abissal faunistik 
vilayətləri ayırd edilir) bir neçə sərbəst ra- 
yonlaşdırma sistemi qəbul edilib. Е.т, bio- 
coğrafiya və zoocoğrafiyanın mövzusudur. 
ƏL: Гептиер ВГ.Обили зосгсографиж. M: 

Л, 1936: Дарлингтон 0) Зоогсографик, M. 
1966: Не ӧл Y. Teorpağıu жизин. М. 1973: Bio" 
логих океана. M., 1977, T.l, Вороноҝ А:Г,, 
Дроздов НН,Мило ET, Бихгсогафин мира. 
M, 1985: Крыжановскин ОЛ. Состани pac- 
пространение әнтомофгун земного ипара. M., 2002. 

FAURSMIT, Forsmit, Forsmis 
(Fauresmith) — əsasən, Cənubi Afrikada ya- 

yılmış Orta Paleolitə aid агхедој| mə- 
dəniyyət. CAR-da Faursmit ş. yaxınlığında 
əldə olunmuş tapıntılara görə adlandırıl- 
mışdır. F. tipində düşərgələr Şərqi Afrika 
(Efiopiyaya qədər) ərazisində də aşkar 
olunmuşdur. Afrikanın c.-unda F. mədəniy- 
yəti Stellenboş Erkən Paleolit mədəniyyə- 
tini əvəz etmişdir. F. düşərgələri adətən 
xeyli yüksəklikdə (dəniz səviyyəsindən 
2000  hünd--də) yerləşirdi. daş in- 
dustriyası üçün Aşöl ənənələri səciyyəvidir 
(əl çapacaqlarına və çapacaq formalı alət- 
lərə də rast gəlinir). F. mədəniyyətinə nuk- 
Teus qəlpələrindən düzəldilmiş daş alətlər 

xasdır. Levallua texnikası inkişaf etmiş, 
nukleuslar diskşəkilli formaya salınmışdır. 
İtiuclular qabarıq kənarları olan üçkünc 
qəlpələrdən düzəldilirdi. Çapacaqların və 
baltayaoxşar əmək alətlərinin tədricən qəl- 
pələrdən hazırlanmış alətlərlə əvəzlənməsi 
qeyd olunur. 

FAUSTPATRON (alm. Faustpatrone: 
Faust – yumriq (burada – əl) “ parron) 
yüngül əl qumbaraatanı, tank və digər zi- 
rehli hədəflərlə mübarizə aparmaq üçün si- 
lah, F. ilk dəfə İkinci dünya müharibəsinin 
sonunda alman ordusu tərəfindən tətbiq 
edilmişdir. F. barıtlı atımı olan iki tərəfi 
açıq lüləyə arxa hissəsi ilə taxılan kumul- 
yativ qumbaradan ibarətdir, 30 m masafə- 
dəki hədəflərə atəş aça bilən F.-1 (5,35 kq: 
qumbarasının kütləsi 2,8 kq) və F.-2 (3,25 
kq, qumbarasının kütləsi 1,65 kq) növləri 
var, 200 m (F.-1 ) və 140 mm (Е-2) qalın- 
lğında zirehləri deşə bilir. 
FAVN - bax Pan: 
FAVÖR - bax Tüyor. 
FAVORSKİ Aleksey Yevqrafoviç (3.3. 
1860, indiki Qorki vil.-nin Pavlovo ş.- 
8.8.1945, Leninqrad) - rus üzvi kim) 
çısı. SSRİ EA akad. (1929: müzvü 1922). 
SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1941), 
D.İ.Mendeleyevin və A.M: Butleroyun 
yanında, həmçinin Leninqrad Kimya- 
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FAVORSKİ REAKSİYALARI 

Texnologiya İn- 
tunda: (1934-38 
illərdə direktor) 
işləmişdir. Əsas 
işləri doymamış 
üzvi birləşmələr 
sahəsindədir. О, 
üzvi birləşmələrin 
izomer çevrilmə- 
lərinin nəzəri təd- R 
qiqinin əsasını qoymuşdur. F. Kalium 
əsasının təsiri ilə asetilen karbohidrogen- 
lərinin ketonlarla kondensləşmə reak- 
siyasını öyrənərək üçlü asetilen spirtlə- 
rinin sintezinin yeni üsulunu kəşf et- 
mişdir (Favorski reaksiyaları), F. sovet 
üzvi kimyaçılar məktəblərindən birini 
yaratmışdır, Onun və tə- ləbələrinin doy- 
mamış birləşmələr sahəsindəki işləri 
SSRİ-də katçuk sintezinin nəzəri əsasını 
təşkil etmişdir. F. 4 dəfə Lenin ordeni, 
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medal- 
larla təltif olunmuşdur. 
FAVORSKİ REAKSİYALARI - 1) Ase- 
tilen karbohidrogenlərinin 170”C-də qə- 
ləvi iştirakı ilə izomerləşməsi: 

СН,СеСк-В-- RCaCCHiR” 

В= NaOH, KOH, Na, Na,CO, 

2) Əsasların təsirilə a-halogenketonların 
karbon turşularına, onların efirlərinə, 
yaxud amidlərinə yenidənqruplaşması 

O Hal R 

кс po XC R 
R” R" 

Х=ОН, АҜО, ХН,, NR:: Hal-CI, Br 
R, Ҝ АК, Ar, tsiklo-Alk 

Reaksiya Favorski yenidənqruplaş- 
ması adlanır 

3) Asetilen karbohidrogenlərin əsasların 
iştirakı ә karbonil birləşmələrinə birləş- 
məsindən asetilen spirtlərinin alınması 
R R OH 

С=0 = СНаСк” -ВН- “ecatR” 
R R" 

К.К=Аҝ Ar, Н. R”-H,CHeCH, vəs 
siya vinil spirtlərinin, dienlərin, 

əlif alitsiklik və heterorsiklik birləş- 
in sintezində istifadə olunur. 

Reaksiyanın istiqaməti ilkin asetile- 
nin quruluşundan və şəraitdən əhəmiy- 
yətli dərəcədə asılıdır : 

Reaksiyalar A.E.Favorski tərəfindən 
müvafiq olaraq 1887, 1894 və 1905 illər- 
də kəşf edilmişdir. 
FAVUS – bax Dazlıq, 

x. 

FAY, qırılıb düşmə- süxurların tek- 
tonik qırılma yerdəyişməsi növlərindən bi- 
ri. Şaquli və ya digər maili çat səthi üzrə 
baş verir. Asılı qanadın süxurları aşağı, yat- 

mış qanadın süxurları yuxarı yerini dəyişir. 
F,, əsasən, dartılma şəraitində əmələ gəlir. 
Əksər hallarda F. cüt-cüt birləşərək qraben 
və horst əmələ gətirir. Pilləli F.-lar da geniş 
yayılmışdır. Ayrı-ayrı F.-ların amplitudu 
4-8 kirə çatır. 
FAYALİT (Azor a-rındakı Fayal a.-nin 
adından) – olivin qrupundan mineral, Forv- 
teritlər izomorf sırasının son üzvü. Kim- 
yəvi tərkibi Fe,(Si0,): tərkibində 1096-ә 

qədər forsterit olur, Fe bəzən Mn və Ca-la: 
əvəz olunur, Xüs.ç, 4390 Aq/mi-dir, Turş və 
əsasi maqmatik süxurlarda, metamorfizləş- 
miş dəmirli çöküntülərdə, qranit və diabaz 
peqmatitlərində tapılır. F.-ə həmçinin süni 
texniki məhsullarda da (şlakda) rast gəlinir. 

Fayalit 

FAYDALI CÜCÜLƏR - bax Cücülər. 

FAYDALI İŞ ƏMSALI (//.ə.)— sistem 
(qurğu, maşın) tərəfindən eneriinin çev- 
rilməsinin və ya ötürülməsinin effektivli- 
yini xarakterizə edən kəmiyyət, faydalı 

istifadə olunmuş eneriinin (//,) sistemə: 

verilən ümumi enerfiyə (Vk, ) nisbəti (n) 
ilə təyin edilir: nz /// a, F.i.ə. ölçüsüz 
kəmiyyətdir və çox vaxt faizlərlə (77) ifa- 
də olunur. F.i.ə.-nı hesablamaq üçün: 

müxtəlif növ encriiləri və mexaniki işləri 
eyni vahidlərlə ifadə etmək lazımdır. 

Elektrik mühərriklərində Е.ә, — gö- 
rülmüş faydalı mexaniki işin elektrik 
mənbəyindən alınmış elektrik enerfisinə 
nisbəti ilə: istilik mühərriklərində — fay- 
dalı mexaniki işin Sərf olunmuş istilik 
eneriisinə olan nisbəti ilə? elektrik trans- 
formatorlarında - transformatorun ikinci 
dolağında alınan elektromaqnit eneriinin 
birinci dolaqda hasil edilmiş enerfiyə olan 
nisbəti ilə təyin olunur, F.i.ə. ümumi xa- 

rakter daşıdığından bu anlayışın kömə- 
yilə müxtəlif təbiətli sistemləri — atom 
reaktorlarını, istilik-energetik qurğuları, 
elektrik mühərriklərini və generatorlarını, 
yarımkeçirici çeviriciləri, bioloği obyekt- 

səbəblərdən müəyyən miqdarda 
kisinin olması qaçılmazdır və ona g 
həmişə n “1 olur, F.iə. istilik elektrik — 
stansiyaları üçün 35-4072, daxiliyaı 
mühərrikləri üçün 40 –507/, dinamoma- 
şın və güclü generatorlar üçün 9544, 
transformatorlar üçün 989/-ə qədər olu: 
bilir. Canlı təbiətdə baş verən bəzi pro- 
seslər, məs., fotosintez zamanı Е.ә, 4-. 
1596, əzələ fəaliyyəti zamanı 14-2794- 
intervalında olur. F.iə. Günəş batareya- 
Јап ӧс̧ӧп 6–407/5, közərmə lampaları üçün 
0,7–5,196, işıqsaçan diodlar üçün 4,2- 
1596, fluoressent lampalar üçün 8–164/, 
tərtibindədir. 

Bəzən sistemin (maşının, qurğunun) 
ayrıca elementi (mərhələsi) ilə bağlı olan 
xüsusi F.i.ə. və ümumi sistemlə və ya: 
bütün çevrilmə mərhələləri ardıcıllığı ilə 

istifadə olunur. Birinci tip Е., 
xaniki, termiki vəs. F.i.ə. daxildir, 
tipə isə ümumi, iqtisadi, texniki və digər 

də, daxildir. Sistemin ümumi Fi. 
iF..ə-larının (mərhələlərin F. 

silinə bərabərdir. 
FAYDALI QAZINTI EHTİYATLA- 
RI - Yer təkində faydalı qazıntıların sə- 
naye mənimsənilməsi prosesində geol.- 
kəşfiyyat işlərinin məlumatlarını əsasən 
müəyyən edilmiş miqdarı. F.q.e, həcm, 
yaxud kütlə vahidləri ilə (təbii qaz, qeyri- 
filiz faydalı qazıntıları və tikinti material- 
lar m.-lə, neft, qaz-kondensat, kömür, filiz 
faydalı qazıntıları, o cümlədən, nəcib me- 
tallar, nadir elementlər /-Ла, almaz kar-la) 
ölçülür. F.q.e.-nın hesablanma dəqiqliyi 
obyektin geol. quruluşunun mürəkkəbli- 
yindən, görülmüş geol.-kəşfiyyat işlərinin 
həcmindən və onların dəqiqlik dərəcəsin- 
dən asılıdır. F.q.e. barədə məlumatlardan 
mineral xammal hasil və istifadə edən: 
təsərrüfat sahələrinin inkişaf konsepsiya- 

sının işlənilməsində, ölkənin və onun sub- 
yektlərinin iqtisadi və sosial inkişafı barədə 
dövlət planlarının hazırlanmasında, geol.- 
kəşfiyyat işlərinin və faydalı qazıntıların 
kompleks hasilatının planlaşdırılmasında 
və yerinə yetirilməsində, mədən müəssisə- 
lərinin layihələndirilməsində, neft və yanar 
qazların nəqli və kompleks emalı üçün layi- 
һәјәти tərtib edilməsində, neft-qazlılığın 
proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar elmi mə- 
sələlərin həllində və s.-də istifadə olunur. 

Faydalı qazıntının hər bir növü üçün eh- 
tiyat ayrıca hesablanır. Kompleks yataqlar- 

и vexnolopiyası 
nəzərə alınmaqla qiymətləndirilir. F.q.e.- 
nin hesablanmasında Yer təkinin, yataq- 
larin mənimsənilməsi zamanı ətraf mühitin: 
qorunması tədbirləri nəzərdə tutulur, 

Bərk faydalı qazıntı ehtiyatları. İqti- 
sadi əhəmiyyətinə görə bərk faydalı qazıntı 
ehtiyatları balans (iqtisadi) və balansdankə- 
nar (potensial iqtisadi) ehtiyatlara bölünür. 
Balans ehtiyat texniki-iqtisadi hesabla- 
malara əsasən bazar rəqabəti şəraitində 
onun çıxarılması qiymətləndirmə məqa- 
mında iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab 
olunan ehtiyatdır. Balansdankənar 
ehtiyat: 1) bazar rəqabəti şəraitində aşağı 
texniki-iqtisadi göstəricilərə əsasən çıxarıl- 
ması qiymətləndirmə məqamında iqtisadi 
cəhətdən səmərəli olmayan ehtiyatdır: fay- 
dalı qazıntının qiyməti dəyişdikdə, optimal 
satış bazarları və ya yeni texnologiyalar ya- 
randıqda ehtiyatın mənimsənilməsi iqtisadi 
cəhətdən mümkünləşir: 2) balans ehtiyatın 
tələblərinə cavab verən, lakin yatağın su 
mühafizə zonası, yaşayış məntəqələri, Ҝл. 
obyektləri, qoruqlar, təbiət, tarix və mədə- 
niyyət abidələri hüdudlarında yerləş- 
məsindən qiymətləndirmə məqamı üçün 
mənimsənilməsi mümkün olmayan ehtiyat, 

Geol. öyrənilmə dərəcəsinə görə F.q.e. 
А,В,С̧, C, kateqoriyalarına bölünür. Еһ- 
tiyatın lazımi dərəcədə öyrənilməsi yatağın 
geol. quruluşunun mürəkkəbliyi ilə müəy- 
yənləşir. Yataqlar mürəkkəblik səviyyəsinə 
görə 4 qrupa bölünür. 1-ci qrupa sadə ве), 
quruluşa malik, yatımı pozulmamış, yaxud 
az pozulmuş çox iri faydalı qazıntı cisim- 
lərindən ibarət yataqlar daxildir. Bu yataq- 
lar üçün sabit qalınlıq və daxili quruluş, 
faydalı qazıntının davamlı keyfiyyəti, əsas 
qiymətli komponentlərin bərabər paylan- 
ması səciyyəvidir. Yatağın xüsusi quruluşu 
kəşfiyyat prosesində A, B, С̧ və C, kateqo- 
riyaları üzrə ehtiyatların aşkarlanmasına 
imkan yaradır. 2-ci qrupa mürəkkəb geol. 

quruluşa malik, yatımı pozulmuş, dəyişkən 
qalınlıqlı və daxili quruluşlu, iri və orta öl- 
çülü faydalı qazıntı cisimləri daxildir: fay- 
dalı qazıntının keyfiyyəti dəyişkəndir: əsas 
qiymətli komponentlər qeyri-bərabər pay- 
lanmışdır. Bu qrupa sadə geol. quruluşlu, 

"Нун, əsas qiymətli komponentlərin qeyri- 

prosesində С, və C, kateqoriyalı ehtiyatlar 
aşkar oluna bilər. 4-cü qrupa Kiçik, nadir 
hallarda orta ölçülü yataqlar daxildir, ya- 
timin son dərəcə intensiv pozulması, yaxud 
qalınlıq və daxili quruluşun kəskin dəyiş- 
kənliyi, faydalı qazıntının son dərəcə qeyri- 
bərabər keyfiyyəti və əsas qiymətli kom- 
ponentlərin qırıq-qırıq yuvalarda paylan- 
ması səciyyəvidir, yalnız Су kateqoriyalı 
ehtiyatların aşkarlanması mümkündür. 

Neft və qaz ehtiyatları sənaye əhəmiy- 
yətinə və iqtisadi səmərəliliyinə görə qrup- 
lara, göol, öyrənilmə dərəcəsinə və sənaye 
mənimsənilməsinə görə isə kateqoriyalara 
(A,B. C,, С:) bölünür. Осо1, və çıxarılabi- 
lən. ehtiyatları да ayırırlar. Geoloyi 
ehtiyat Yer təkindəki neflin, yanar qaz- 
larin və yanaşı komponentlərin buruq qazı- 

maları ilə öyrənilmiş ehtiyatıdır. Çıxa- 
rilabilən ehtiyargeol, ehtiyatın he- 

sablanma tarixinə görə çıxırılması bazar 

rəqabəti şəraitində Yer təkinin və ətraf 
mühitin qorunması tələblərini gözləməklə, 
mövcud texniki vasitələr və texnologi- 
yalardan səmərəli istifadə etməklə iqtisadi 
cəhətdən səmərəli hesab edilən hissəsidir. 
Neft və qaz ehtiyatları sənaye neft-qazlılığı 
təsdiq olunmuş yataqlar (yaxud onların 
hissələri) üzrə hesablanır. Geol. qurulu- 
şunun mürəkkəbliyinə görə yataqlar belə 
bölünür: 1) pozulmamış və ya zəif pozul- 
müş strikturlarla əlaqədar sadə quruluşlu — 
birfazalı yataqlar (məs., ancaq neft): məh- 
suldar layların sahə və Ҝәз һәјәт üzrə qa- 
İnlığı və kollektor xüsusiyyətlərinin sa- 
bitliyi səciyyəvidir: 2) mürəkkəb quruluşlu: 
= bir və ikifazalı yataqlar: məhsuldar layla- 
rnsahə və kəsilişlər üzrə qeyri-sabit qalın- 
фи və kollektor xüsusiyyətləri ilə, yaxud 
tektonik pozulmalarla fərqlənir, 3) çox mü- 
rəkkəb quruluşlu - bir və iki fazalı yataqlar, 
həm tektonik qırılmalarla, həm də məhsul. 
dar layların qalınlığı və kollektor xüsu- 
siyyətlərinin qeyri-sabitliyi ilə, həmçinin 
mürəkkəb quruluşlu ağımcefili yataqlarla 

İqtisadi iliyi örə neft və qaz 

с әһә- 
Ы eht " 
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rentabelli ehtiyatlara bölürlər, Normal-ren- 
tabelli ehtiyatlar bazar rəqabəti şəraitində 
Yer təkindən rasional istifadə və ətraf mü- 
hitin mühafizəsi tələblərini təmin edən tex- 
nika və texnologiyalarla xammalın husilatı: 
və emili qiymətləndirmə məqamında iqti- 
sadi cəhətdən səmərəli: hesab edilən ehti- 
yatlardır. Şərti-rentabelli ehtiyatlara bazar 

rəqabəti şəraitində aşağı texniki-iqtisadi 
göstəricilərə əsasən, xammalın hasilatı qiy-- 
mətləndirmə məqamında iqtisadi cəhətdən 
səmərəli olmayan ehtiyatlar daxildir: neft 
və qazın qiyməti dəyişdikdə, optimal satış 
bazarları və yeni texnologiyalar yarandıq- 
dü, xammalın mənimsənilməsi iqtisadi 
cəhətdən mümkünləşir. Sənaye əhəmiyyətli 
yataqlarda texnoloyi və iqtisadi hesabla- 
malar əsasında çıxarılabilən ehtiyatlar he- 
sablanır. Qeyri-sənaye ehtiyatlarına 

qiymətləndirmə məqamında mənimsənil- 
məsi iqtisadi, texniki və ya texnolo)i cə- 

hətdən mümkün olmayan yataqların еһ- 
fiyatı aiddir. Bu qrupa həmin mərhələdə 
mənimsənilməsi səmərəsiz sayılan neft və 
yanar qaz yataqları ehtiyatları, həmçinin 

konservasiyaya qoyulmuş, yaxud su mü- 
hafizə, yaşayış məntəqələri, ku. obyektləri, 

qoruqlar, təbiət, tarix və mədəniyyət abidə- 
ləri hüdudlarında yerləşən və nəqliyyat yol- 
larından, inkişaf etmiş infrastrukturlu neft 
hasilatı mərkəzlərindən xeyli uzaqda yer- 
ləşən yataqlar daxildir. Qeyri-sənaye еһ- 
tiyatlarına malik yataqlarda yalnız geol, 
ehtiyatlar hesablanır. 

Əd: Классификатнн. 
peeypeon нефти it горкмих radon, Mi, 2005: 
Классификанин заһәсов и прогнозных ресурсов 
таердых полезных ископаемых. М. 2006 
FAYDALI QAZINTI HÖVZƏSİ – 
müəyyən süxur formasiyaları ilə əlaqədar 
çökmə mənşəli faydalı qazıntı laylarının 
fasiləsiz yayılma qapalı vilayəti. Platforma, 
passiv kontinentkənarı, şelf, okean və s. 

Fıq.h.-ni ayırırlar. Bunlar üçün vahid iri 

tektonik strukturda (çökək, qraben, sinek- 
liz, çökəklik) çöküntütoplanma prosesinin 
geol.-rarixi vəhdəti səciyyəvidir. Kömürlü 
(RF-də Kuznetsk, Peçorsk: Polşada Yuxarı 
Sileziya, Almaniyada Aşağı Reyn-Vest- 
faliya, ABŞ-da Appalaç və: efili-qazlı 
(Yaxın Şərqdə İran körfəzi: Şimali Ameri- 
kada Meksika körfəzi: RF-də Qərbi Sibir 
və Volqa-Ural neftli-qazlı əyalətləri, Bal- 
tika neftli-qazlı vilayəti və s.), duzlu (RF-də 
Verxnekamsk: Avropada Sexşteyn yaşlı 
Опа Avropa), dəmirfilizli (RF-də Anqara- 

ıb прогозных 
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FAYDALI QAZINTI İTKİLƏRİ 

Pitsk: Ukraynada Krivoy Код: ABŞ-da Bir- 
minhem) va s., həmçinin artezian (RF-də 
Qərbi Sibir: Avstraliyada Böyük Avstra- 
liya) F.q.h-lərini ayırırlar. F.qıh.-lərinin 
sah. bir neçə yüz Хи2-Нәл bir neçə min. 
mrzədəkolur, Bu ərazilərdə iri dağ-mədən 
kompleksləri formalaşır. 
FAYDALI QAZINTI İTKİLƏRİ - ya- 
taqların işlənməsi zamanı faydalı qazıntı- 
ların balans ehtiyatlarının yerin təkindən 

çıxarılmamış hissəsi, F.q.i.nin əsas səbəb- 
ləri: geol.-kəşfiyyat işlərinin kifayət qədər 
tam və keyfiyyətli aparılmaması, qeyri- 
səmərəli qazıma sahələrinin seçilməsi, fay- 
dalı qazıntıların çıxarılması zamanı mədən- 
geol, şəraitinə uyğun olmayan maşın və 
mexanizmlərin tətbiqi, F.q.i.-nin elmi əsas- 
Yandırılmış normativlərinin, onların hesab- 
lanması üçün dəqiq üsulların və nəzarətin 

olmaması və s. Çoxkomponentli mədən- 
lərdə Е.ә. sənaye əhəmiyyətli bütün fay- 
dalı komponentlər üzrə hesablanır. 
FAYDALI QAZINTI YATAĞI - Yer 
abığında geol. proseslər nəticəsində əmələ 

gələn və keyfiyyət, kəmiyyət, dağ-texniki, 
geoekoloyi parametrlərinə 

ifadəsi üçün yararlı mineral 
aqreqatlarının təbii yığımı. Yataqlar geoloyi 
kəşfiyyat işləri prosesində aşkar olunur və 
öyrənilir. Yatağın key fiy yət parametr- 

lərinə: əsas, ikincidərəcəli (kompleks filiz- 
ərdə) və zərərli komponeritlərin miqdarı: 

filiz və damar minerallarının tərkibi (kurbo- 
hidrogen yataqlarında neftin, qazın kimyəvi 

rkibi) filizlərin tekstur və strukturu: filiz- 
lərin, yaxud karbohidrogenlərin texnoloyi 
xarakteristikası daxildir. Kəmiyyət pa- 
rametrləri filizlərin ehtiyatı ilə,dağ-tex- 

iki parametrlər filiz cisimlərinin yatım 
lementləri, yatağın sulaşması və qazlaş- 

ması, filiz isimləri və yerləşdirici süxurla- 
nn fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri ilə, 

iqtisadi-coğrafi 

görə sənn) 

qtisadi-coğra fi parametrlər yatağın 

relyefi, iqlim şəraiti, infrastruktunu, enerii, 
tikinti materialları və kadrlarla təminatı, 
həmçinin faydalı komponentin bazar qiy- 
mətilə: geo eko1o)i parametrlər yatağın 
mənimsənilməsi zamanı ayrılmış torpaq sa- 

n qiymətləndirilməsi, səth və yeraltı 
suların, atm, havasının təmizlənməsinə və 
stlsmar başa çatdıqdan sonra landşaftın re- 

kultivasiyasına sərf olunan məbləğlə müəy- 
yənləşdirilir. F.q.y. müəyyən geol. struktur 
daxilində bir və ya bir neçə filiz cismindən 
ibarət olur, onlarla /m?-ədək sahəni əhatə 

edir. Bərk, maye və qaz aqreqat halında rast 

gəlinir. Tərkibinə və təsərrifatda işlədilmə 

sahəsinə görə F.qiy.-ları 4 əsas qrupa bölü- 
nür: filiz, yaxud metallik: qeyri-filiz, yaxud 
qeyri-metallik: yanar faydalı qazıntılar və 
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yeraltı sular, Yataqlar yer səthinə yaxındır- 
sa, açıq üsulla, əks halda yeraltı üsulla istis- 
mar olunur. 

Yataqlar Yer qabığının geol. inkişaf 
tarixi ərzində endogen, ekzogen və meta- 
morfogen proseslər nəticəsində əmələ gəl- 
mişdir. Formalaşma dərinliyinə görə 
ultraabissal (10-15 kir-dən yuxanı), abissal. 
(3-5 km-dən 10-15 km-ədək), hipabissal 
(1-1,5 m-dən 3-5 kmrədək), səthəyaxın 
(Yer səthindən 1-1,5 /nn-ədək) yataqlarını 
ayırırlar. F.q.y.-larını ehtiyatına görə nə- 
həng, iri, orta və kiçik yataqlara bölürlər, 
Faydalı qazıntı yığını yayılma sahəsinin 
böyüklüyünə əsasən faydalı qazıntı r-nu, 
sahəsi və hövzəsini əmələ gətirir. Faydalı: 
qazıntının sənaye keyfiyyəti kondisiya ilə 
müəyyənləşdirilir. 
FAYDALI QAZINTI YATAQLARI- 

NIN AXTARIŞI - faydalı qazıntı yataq- 
larının aşkar edilməsi və perspektivliyinin 
qiymətləndirilməsi məqsədilə aparılan 
kompleks işlər. F.q.y.a. geol.-kəşfiyyat iş- 
lərinin bütün mərhələlərində yerinə yetirilə 
bilər. Axtarışlar ərazinin geol. quruluşunun 

mürəkkəbliyindən, proqnozlaşdırılan fay- 
dalı qazıntının növündən və tədqiqatın də- 
rinliyindən asılı olaraq müxtəlif miqyas- 
larda (1:50 000-dən 1:2000-ədək) və iki 

ardıcıl mərhələdə (perspektiv və dəqiq) 
aparılır. Perspektiv axtarış mərhələsindəki 

işlər öyrənilməmiş və yaxud zəif öyrənil- 
miş ərazilərdə filiz təzahürləri və ya faydalı 
qazıntı yataqlarının varlığı güman edilən 
sahələrdə aparılır. Dəqiq axtarışın mahiy- 
yəti isə perspektiv axtarış mərhələsində 
müəyyənləşdirilmiş sahələrdə filiz təza- 
hürlərinin perspektivliyini qiymətləndir- 
məkdən ibarətdir. F.q.y.a.-nda müxtəlif 
axtarış üsullarından istifadə edilir. Bun- 

lardan başlıcası geol. planaalma üsuludur. 
Geofiziki axtarış üsulları anomal geofiziki 
sahələri: geokimyəvi axtırış üsulları səpə- 
lənmə oreolların geokimyasını: valun-buz- 
laq, qırıntı-çay və şlix üsulları mexaniki 
səpinti oreollarını öyrənir. Köklü süxur- 
larda və faydalı qazıntı yatağı sahəsində 
süni çıxışlar yaratmaq "məqsədilə, habelə 
yatağın sınanması və konturlanması üçün 
səth örtüyündə təmizləmə, xəndək, şurf, 
mexaniki qazıma və digər işlər aparılır. 

Görülən işlərin materialları əsasında öy- 
rənilən sahənin uyğun miqyasda geol. xəri- 
təsi, geol. kəsilişlər, geofiziki və geokim- 
yəvi tədqiqatların nəticəsini əks etdirən xə, 
ritələr tərtib olunur. Aşkar edilmiş faydalı 
qazıntı təzahürlərinin proqnoz ehtiyatları 
qiymətləndirilir, geol.-iqtisadi qiymətlən- 
dirmə əsasında növbəti işlərin davam eetdiril- 
məsinin məqsədəuyğunluğu əsaslandırılır. 

elektrik kəşfiyyatı), struktur quyularını 
qazılması, axtarış quyularının yerini və də-. 
rinliyini müəyyən etmək üçün dayaq һоп- 
zontları üzrə izohips xəritələrin tərtibi, 
8001, kəsilişin öyrənilməsi, aşkar edilmiş 
yataqların proqnoz ehtiyatlarının qiymət- 
ləndirilməsi daxildir. 

Yeraltı su yataqlarının axtarışı su ehti-. 
yatlarının toplanması üçün əlverişli təbil 
şəraitə malik sahələrin aşkarlanması məq- 
sədilə aparılır. Süxurlarda yeraltı suların 
paylanma qanunauyğunluğu, su ehtiyatla- 
mi formalaşdıran mənbələr öyrənilir. Ах- 
Лап işlərinə yeraltı suların marşrut müa- 
yinəsi, sutoplayıcı sahənin tədqiqi, əsas 
sulu horizontları açmaq üçün tək-tək axta- 
rış quyularının qazılması və s. daxildir. Ax- 
tarış işlərinin nəticəsinə əsasən yeraltı su 
ehtiyatlarının sənaye mənimsənilməsi qiy- 
mətləndirilir. 
FAYDALI QAZINTI YATAQLARI- 
NIN KONTURLANMASI - yataqların, 
yaxud onların ayrı-ayrı cisim, blok və hori- 
zontlarının yatım forması və yayılma sa- 
həsinin hüdudlarının geol. planalma, kəş- 
fiyyat buruq qazımaları və geofiziki üsul- 
larin nəticələrinə əsasən müəyyən edilməsi: 
planda, yaxud geol. kəsilişdə əks olunur. 
Едук. faydalı qazıntı ehtiyatlarının hesab- 
lanması və yatağın istismarı üsullarının 
müəyyənləşdirilməsi üçün lazımdır. Sifir 
konturunu və sənaye konturunu ayırırlar, 
Sifir konturu yatağın yayılma sərhədlərini, 
sənaye konturu isə yatağın sənaye kondi- 
siyası tələblərinə cavab verən (hasilata 
yararlı) sahələrin sərhədlərini əks etdirir. 
FAYDALI QAZINTILAR GEOLOGİ- 
YASI – geologiyanın bərk, maye və qaz 
halında olan faydalı qazıntıların əmələ- 
gəlmə şəraitini, zaman və məkanca pay- 
lanma qanunauyğunluqlarını tədqiq edən 
bölməsi, F.q.g.-nın əsas məqsədi faydalı 
qazıntının paylanma proqnozu və axtarı- 
şının elmi əsaslarını yaratmaqdan ibarətdir. 
Dörd tədqiqat obyektini ayırırlar: metallik 
(qara, əlvan, nadir, nəcib, radioaktiv metal- 
larin və s. filizləri), qeyri-metallik (sement 
xammalı, çınqıl, qum, mika, asbest, qrafit, 

qiymətli daşlar və s.), yanar qazıntılar (neft: 
və qaz, kömür, torf, yanar şistlər) və hidro- 
termal faydalı qazıntılar. Əsas tədqiqat üsul- 

məlumatlarına əsaslanır. F.q.g. bu və ya 

digər faydalı qazıntıları aşkar etməklə ya- 
naşı, müəyyən genetik tiplərin və ayrı-ayrı 
yataqların iqtisadi cəhətdən qiymətləndiril 
məsi məsələləri ilə də məşğul olur. 
FAYDALI QAZINTILARIN ZƏN- 
GİNLƏŞDİRİLMƏSİ - mineral xammal- 
lardan texniki cəhətdən qiymətli, yaxud 
sonradan metallurii, kimyəvi və digər emal 
prosesləri üçün yararlı məhsullar almaq 
məqsədilə aparılan proseslər və üsullar 
toplusu. F.qiz. qədim dövrlərdən məlum- 
dür, 1556 ildə G.Aqrikola, 1763 ildə 
M.V.Lomonosov öz əsərində bir çox zən- 
ginləşdirmə üsullarını ərraflı təsvir etmişdi- 
lər, 19 əsrin ortalarında mexaniki üsulların 
(filizhazırlama, qravitasiya üsulu və s.), 19 
əsrin sonu — 20 əsrin əvvəllərində maqnit 
və elektrik, 1930-cu illərdə flotasiya üsulu- 
nun intensiv inkişafı başladı. 20 əsrin orta- 
larından kasad və oksidləşmiş filizlərin 
emalı üçün yuyub çıxarma prosesi geniş is- 
tifadə olunur. Mürəkkəb tərkibli filizlərdən 
qiymətli komponentlərin əldə edilməsi 
üçün hidromctallurii, kimyəvi və biol. 
emalların istifadə edilməsi ilə zənginləşdir- 
mə prosesləri (zənginləşdirmə-kimyəvi 
metallur)i texnologiya adlanan kombinəli 
sxem) tətbiq olunur. 

F.qz.-nə mincralların kimyəvi tərkibi- 
ni, strukturunu və ya aqreqat halını dəyiş- 
dirmədən gedən ayrılma prosesləri aid 
edilir. Metallurii, kimyəvi və s. sənaye pro- 
sesləri faydalı komponentlərlə zənginləş- 
dirilmiş məhsulların (konsentratların) 
emalına əsaslanır. F.q/z. nəticəsində, əsa- 
sən, iki məhsul — konsentrat və boş süxur 
(qalıq) alınır. F.qz. üçün əvvəlcə ilkin ma- 
terial xüsusi maşınlarda xırdalanır (20-30 
mm böyüklükdə) və dəyirmanlarda narın- 
laşdırılır. Zənginləşdirmə üsullarında mine- 
ralların müxtəlif fiziki və fiziki-kimyəvi 
xassələrindən istifadə edilir. F.q.z. müxtəlif 
qravitasiya metodları (mineralların sıxlıq- 

maqnit separasiyası (mineralların maqnit- 
lənmə qabiliyyətinə görə), elektrik separa- 

Mineralların ayrılması proseslərin 
(üsulların) müxtəlif kombinasiyasını tətbiq 

(1916-23 illərdə) 
çalmışdır. Böyük 

n teatr baletinin 1923 ildən 2-ci, 1924-63 
də aparılı bilər. Kombinə edilmiş illərdə baş diriforu olmuşdur. .S.Pro- 

n sxeminə, adətən, ilkin pro- kofyevin “Zoluşka” (1945) və “Romeo ses kimi qravitasiya üsulu, sonra maqnit və: və Cülyetta” (1946) baletlərinə diriforluq 
ya flotasiya üsulu qoşulur. Belə sxemlər qa- etmişdir. 1956 ildən Böyük teatrın balet 
"ışıq dəmir (qravitasiya-maqnit), manqan truppası ilə B.Britaniya, ABŞ və s, öl- 
(qravitasiya-flotasiya) və nadir metal (qra-- 
vitasiya-maqnit) filizləri üçün tətbiq edilir. 

kələrdə qastrol səfərlərində olmuşdur. 
Əsəri: Осебе, омузыкс, o балетә. M., 1970. 

Faydalı qazıntıda gil və s, bu kimi qatışıq- FAYHİNGER (Vaihinger) Hans (25.9. 
lar olduqda, belə qazıntılar su (yuma) ilə 
zənginləşdirilir (suda zənginləşdirmə üsu- 

dək faydalı komponentlər çıxarılır. Bu za- 
man onların qatılığı çox (bəzən yüzlərlə 
dəfə) artır. Məs., 0,192 molibdenli filizlər- 
dən 5096 molibdenli konsentrat, 0,1-0.27/ 
volframlı filizlərdən 45-6596 volframlı 
konsentrat alınır. F.qz. mineralların zərərli 
qarışıqlarının (arsen, kükürd, silisium) kə- 
narlaşdırılması məqsədi də daşıyır. Proses 
zənginləşdirmə f-klərində aparılır. F.q:z.- 
nin inkişafının əsas istiqamətləri bunlardı 
zənginləşdirmənin ayrı-ayrı proseslərinin 
təkmilləşdirilməsi, konsentratların keyfiy- 
yətinin maks. artırılması və filizlərdən fay- 
dalı komponentlərin ayrılması məqsədilə 
kombinəedilmiş sxemlərin tətbiqi: proses- 
lərin intensivləşdirilməsi və avadanlıqların 
iriləşdirilməsi hesabına ayrı-ayrı müəssisə- 
lərin məhsuldarlığının artırılm: iydalı 
qazıntılardan qiymətli komponentlərin 
rılması və qalıqların utilizasiyası (çox za- 
man inşaat materiallarının istehsalı üçün) 
ilə kompleks istifadənin yüksəldilməsi, is- 
tehsalın avtomatlaşdırılması. Əsas məsələ- 
lərdən biri də dövredən sudan və daha quru 
zənginləşdirmə üsullarından istifadə et- 
məklə, ətraf mühitin çirklənməsini minimu- 
ma endirməkdir. 
FAYER Yuri Fyodoroviç (17.1.1890, 
Kiyev- 3.8.1971, Moskva) – гоз јога, 
violinçalan. SSRİ xalq artisti (1951). 
SSRİ: Dövlət mükafatı laureatı (1941: 
1946: 1947). 1906 ildə İmperator Rus 
Musiqi Cəmiyyətinin Kiyev musiqi mək- 
təbini (violin sinfini) bitirmişdir. 1906-07 
və 1914-17 illər-də Moskva Konservato-: 
riyasında oxumuşdur. Violinçalan və di- 

rilor. kimi Rusiyanın c. şəhərlərində, 

1852, Tübingen ş. yaxınlığında Neren — 
18.12.1933, Halle) — alman idealist filoso- 

lu), Bu üsulla alınan konsentrat sonradan. İu, neokantçılığın nümayəndəsi. 1883 ildən 
susuzlaşdınlır. F.qiz. yolu ilə filizdən 959/-ə- Strasburq, 1906 ildən Halle un-tlərinin 

prof:: 
şərhləri 
= Studi: 
miyyətinin (1904) təsisçisi. Əsas əsəri 

“Sanki fəlsəfəsi”ndə ("Philosophic des als 
ob", 1877, 1911 

"Kantın “Xalis zəkanın tənqidi”nin 
1-2c., 1881-82) müallifi, "Kant 

dumalının (1897) və Kant cə- 

nəşr edilmişdir) F. 
başlıca dünyagöı ideyalarından (can, 
dünya, allah) onların obyektləri “sanki” (als 
ob) realdır kimi istifadə olunmasını təklif 
edən Kantın təsirilə fiksionalizm, yaxud 
“tənqidi pozitivizm” konsepsiyasını inkişaf 
etdirmişdir. Elmi və fəlsəfi anlayışlara 
("atom”, "sonsuz kiçik”, “mütləq”, “allah” 

vəs.)yalnız praktiki əhəmiyyətə malik fik- 
siyalar kimi yanaşan F. gerçəkliyin “əslində 
olduğu kimi" dərkinin qeyri-mümkünlüyü 
haqqında aqnostik nəticələrə gəlmiş və 
duyğuları idrak üçün son əlçatan mövcud- 
lüq kimi qəbul etmişdir. 
FAYL (ing. file- arxiv, qovluq) - 1) kom- 
püterin xarici yaddaşının identifikatora (ada) 
malik olan və verilənləri saxlayan hissəsi. 

Verilənlərin tipindən asılı olaraq proqram. 
(icra olunan) F.-ı, kompüterin işini idarə 

edən F., digər verilənləri (məs., mətnləri, 
yazı şəklində məlumatları) saxlayan F.-lam 
ayrılır. Mətn sənədinin identifikatoru F.-ın 
adından, ayırıcıdan (F.-ın adı ilə genişlən- 
məsinin arasındakı simvol — nöqtə) və ge- 
nişlənmədən (əməliyyat sisteminə, məs., 

Vindovssa sənədin formatını göstərir, yəni 
bu F.-i baxış üçün hansı proqrim açır) iba- 
rətdir. F. fayl sistemi ilə idarə olunur. 
FAYL SİSTEMİ - əməliyyat sisteminin 
hissəsi, kompüterlərdə, fləş-yaddaşlarda, 
həmçinin digər elektron qurğularda (rə- 
qəmli fotoaparatlar, mobil telefonlar və s.) 
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diskli daşıyıcılara faylların yazılmasını və. 
oxunmasını təmin edir. Vindovss ailəsi 
əməliyyat sisteminin F.s. (FAT, NTFS) 
daha geniş yayılmışdır. FAT (in. File Al- 
Јосаноп Table- faylların yerləşmə cədvəli) 
disketlərdə və digər informasiya daşıyıcı- 
harinda: (əvvəllər: sərt disklərdə) tətbiq 
edilir. VVindovs NT əməliyyat sistemi 
ailəsi üçün yaradılmış NTFS (Nevv Tech- 
noloxy File System - yeni texnologiyanın 
fayl sistemi) metaverilənlərin (bazada sax- 
fanılan verilənlər, onların strukturu, tərkibi, 
formatı haqqında məlumatlar və s.) sax- 

lanilmasını dəstəkləyir. 
FAYLIN ATRİBUTLARI - bax Arribut. 
FAYNAVON (Finavon) – Şotlandiyada 
Oberlemno yaxınlığında, Esk çayı sahilində 
Erkən Dəmir dövrünə, romayıqədərki və 
Roma dövrlərinə aid möhkəmləndirilmiş 
məskən. Şəhər yerində divarı olan içqala 
(hünd. təqr. 4 m, eni 6 m, perimetri 300 m) 

var. Diyar kobud işlənmiş qumdaşı blokla- 
rından hörülmüşdür. İşqaladan c.-dakı səki 
də düş sədlə əhatələnmişdir. Dördkünc 
planlı, ocaqları olan kiçik evlər divara biti- 
şirdi. Müdafiə divarından c.-dakı sahədə 
təsərrüfat tikililəri yerləşirdi. Buradan ke- 
гата məmulatları, tökmə qəlibləri, iy hal- 
зи tapılmış, lakin heç bir qab-qacaq aşkar 
edilməmişdir. Yaşayış məskəninin möh- 
kəmləndirilmiş ərazisinin bir hissəsi mal- 

qara (qaramal, qoyun, donuz) üçün ağıl 
kimi istifadə olunmuşdur. Tapıntılar arasın- 
da kelt tipli kirkirələr də vardır. 
"FAYNENŞEL TAYMS" (“Financial 
Times") - B. Britaniyanın gündəlik qəze- 

(, maliyyə sferasında ingilis dilində çıxan 
ən nüfuzlu dövri nəşrlərdən biri, Əsası 
Londonda iurnalistlər C.Seridan və 
Q.Bottömli tərəfindən qoyulmuş, ilk 

si 9.1.1888 ildə çap olunmuşdur. 

İndiki adı ilə 13.2.1888 ildən buraxılır. 
1945 ildə "Financial Nevss” (1884) qəzeti 
lə birləşən “Е.7- В. Britaniyanın “Pir- 
son” ("Pearson") nəşriyyat şirkəti əldə 
etmişdir. 1979 ildə qəzet ilk dəfə ölkə xa- 

јә (Frankfurt-Maynda) nəşr olun- 

həmin vaxtdan maliyyə sahə- 
ndə aparıcı dünya KİV-lərindən birinə 

nömi 

иси 
m 

çevrilmişdir. Özünün saytı (FT.com, 

1995)olan ilk nəşrlərdən biridir. 2015 il- 
dən “Ел.” Yaponiyanın “Nikkey” me- 
dinkorporasiyasına məxsusdur. Tiraiı 
400 min nüsxədən çoxdur (2015), 
FAYNŞTEYN (alm. Feinstein — hərfi mə- 
nida: təmiz daş) - sulfidli filizlərdən mis 
və nikelin istehsalı zaman: alınan aralıq 
məhsul (tərkibində 393-dən az Fe olur). 

Şreynlərin bessemerlənməsi (konverterlən- 

məsi) zamanı alınır. Kimyəvi tərkibinə görə 
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mis (CuşS, ağ matf) nikcl (бӱ) və 
АДА Ni:S:) növlərinə aynlır. 
Əlvan (o cümlədən nəcib) metalların alın- 

ması üçün F. müxtəlif üsullarla (flotasiya, 
avtoklavla yuyulub çıxardılma və s.) emal 
edilir. 
FAYÖL (Fayol) Anri (29.7.1841, İstanbul 
– 19.11.1925, Paris) — fransız mədən mü- 
həndisi, menecment nəzəriyyəçisi və prak- 
tki, inzibati idarəçilik məktəbinin banisi. 
Sent-Etyen Mədən 
məktəbini bitirdik- 
dən (1860) sonra: 
“Compagnic de 

Commentry-Four- 

chambeau-Deca- 
zeville” mədən şir- 

kətində (1861) işə 
başlamış, 1888 
1918 illərdə şirkə- 

tin rəhbəri vəzifə- 
sində çalışmışdır. 1917 ildə menecmentin 
əsas prinsiplərini sistemli şəkildə şərh edən 
“Ümumi və sənayc idarəçiliyi” (“Adminis- 
tration industrielle et gönörale”) əsərini nəşr 
etdirmişdir. 

Əd: BreezelD..Bedeisn A.G. Tieadmi- 

nistrative vitings of H. Fayol. A bibliographic inves- 

tigation. 2nd ед, Mönticello, (1988), Н. Fayol, 

İventeur des outils des gestion. P., 2003. 
FAYR (FİRE) Endryu Zaxari (d. 27.4. 
1959, Kaliforniya ştatı, Palo-Alto) = Ame- 

rika molekulyar genetiki. Nobel mükafatı 
Јаигеаи (2006, Ме//о ilə birgə). ABŞ Mil- 

li EA-nın üzvü 

(2004 ildən). Ka- 

lifomiya Un-tini 
bitirmişdir (1978, 
Berkli), doktorluq 
dərəcəsini Massa- 

çusets Texnologi- 

ya İn-tnda almış- 
dir (1983). Baltı- 

mördakı Kamegi 
İn-tunda işləmişdir 
(1986-2003): 1989 ildən C.Hopkins un- 
tinin, 2003 ildən Stanford un-tinin prof:-u- 
dür. RNT - interferensiya hadisəsini - 
RNT-nin iki cütləşmiş komplementar zən- 

cirinin nukleotid ardıcıllığına homolo/i olan 
genin ekspressiyasının fəaliyyətinin sırf 
spesifik yatırılmasını kəşf etmişdir (K.Mel- 
Ло Нә birlikdə). 

FAYTÖN, faeton (fr. phağton, Faetonun 
üdından) — 1) yumşaq, açıla bilən tentli av: 

tomobil kuzovunun adı: 2, yaxud 3 cərgə 
oturacağı, 2 уә ya 4 qapısı, çıxarıla bilən 
yan divarları və ya çərçivəsi ilə birlikdə 
götürülə bilən şüşələri olur. 2) Dördtəkərli, 
yaylı nəql. vasitəsi. Əsasən, sərnişin daşı- 

və günəşdən qorunmaq üçün “ 
ə örtüyü olur. Hazırda əyləncəli фә. 
zinti vasitəsi kimi istifadə olunur. – 
FAZA (rəqslərin və dalğaların) — rəqsi 
və ya dalğavarı prosesi təsvir edən perio- 
dik dəyişən funksiyanın arqumenti. Наг- 
monik rəqslər üçün u(x./) = Асове, burada 
ф= or? qa - faza, 4 — amplitud, вә = dai- 
rəvi tezlik, / = zaman, x – fəza koordinatı, 
qo - başlanğıc F. (/ = О anındakı), Qaçan 
dalğalar üçün ф = of z kx * oy, burada k— 
dalğa ədədidir. “F.” termini yalnız periodik 
rəqslər və dalğalara aid olsa da, onu digər 
proseslərə də tətbiq edirlər, 
FAZA (yun. göcu), termodinami- 
kada - Maddənin termodinamik ta- 
razlıq halı, fiziki xassələrinə görə həmin 
maddənin digər mümkün tarazlıq halla- 
rından (digər fazalardan) fərqlənir. Bə- 
zən maddənin tarazlıqda olmayan mera-: 
stabil halı da faza adlandırılır (meta- 
stabil faza). Maddənin bir fazadan 
digər fazaya keçməsi - faza keçidi mad- 
dənin xassələrinin keyfiyyətcə dəyişmə- 
sinə səbəb olur. Məs., maddənin qaz, 
maye və kristallik halları (fazaları) qu- 
ruluş elementlərinin (atom, molekul) 

hərəkət xarakteri və onlarda nizamlılığın 
olub-olmaması (nizamlılıq dərəcəsi) ilə: 
təyin olunur (bax Aqreqaf hah. Müxtəlif: 
kristallik F. bir-birindən kristallik struk- 
turun tipinə, elektrikkeçiriciliyinə, elek- 
trik və maqnit xassələrinə, ifratkeçiri- 
ciliyin mövcud olub-olmamasına və s. 
görə fərqlənir. Maye F. bir-birindən 
komponentlərin konsentrasiyası, ifrat- 
axıcılığın mövcud olub-olmaması, elas- 
tik və elektrik xassələrin anizotropiyası 
(maye kristallarda) və s. görə fərqlənir. 
Bərk məhlullarda kristallik quruluşun 
F.-sı digər fazalardan sıxlığına, elastiklik 
moduluna, ərimə temp-runa və digər 
xassələrinə görə fərqlənir, 

Əksər hallarda F. bəzi istisnalarla 
məkanca bircins olur. Məs., 2-ci növ if- 
ratkeçiricilərin qarışıq halı (bax İfrarkeçi- 
ricilik), zəif maqnit sahələrində ferro- 
maqnetiklər (bax Domenlər) və s. 
FAZA ANALİZİ - heterogen sistemlər- 
də ayrı-ayrı fazaların kimyəvi tərkibi və 
miqdarının, yaxud filizlərdə, ərintilərdə, 
yarımkeçiricilərdə vəs, element birləşmə- 
lərin fərdi formalarının təyini. Obyekti 
həmişə bərk cisimdir. F.a. kimyəvi, fiziki- 

sındakı fərqə əsaslanan ayırma üsulları 
var, Kiçik ölçülü fazaların kimyəvi tərki- 
bini onları ayırmadan lokal analiz üsulla- 
п ilə təyin etmək olur. P: 
munələr rentgen faza analizi ilə tədqiq 
olunur. Nəticələri düzgün şərh etmək 
üçün əvvəlcədən mincralpetroqrafik, ter- 
moqravimetrik və digər üsullarla alınan 
məlumatlardan istifadə edilli 

F.a.ərintilərdə legirləyici elementlərin 
paylanmasının öyrənilməsində, mctallar- 
da qeyri-metal qarışıqların (məs., oksid- 
lər, sulfidlər, nitridlər) keyfiyyət və 
miqdari analizində, süxurların tədqiqin- 
də tətbiq edilir. 
FAZA ÇEVRİLMƏSİ - Faza keçidi ilə 
eynidir. 
FAZA DAYANIQLIĞI - bax /vrofaza- 
lama, 

FAZA DİAQRAMI - bax Hal diaqramı. 
FAZA FƏZASI (klassik mexani- 
kada və statistik fizikada)- 
N sayda sərbəstlik dərəcəsinə malik me- 
xaniki sistemin bütün ümumiləşmiş koor- 
dinatları (qı) və bütün ümumiləşmiş 
impulsları (27, A )ilə təyin 
olunan çoxölçülü fəza. Beləliklə, F.f. 2. Ух 
ölçülü fəza olaraq, ümumiləşmiş koordi- 
nat və ümumiləşmiş impulsların sayına 
uyğun olaraq 2 N oxlu ortoqonal koordi. 
nat sisteminin köməyilə təsvir oluna 

br. Е.Г--пда sistemin halı q), pi 0“ 
ру koordinatları ilə müəyyən olunan 

nöqtə ilə, sistemin halının zamana görə 
dəyişməsi isə bu nöqtənin faza trayekto- 
riyası adlanan xətt boyunca hərəkəti ilə 
təsvir olunur. F.f. üçün faza həcmini və 
çoxölçülü həndəsənin digər anlayışlarını 
daxil etmək olar. Çoxsaylı zərrəciklər sis- 
temi üçün paylanma funksiyasını araşdı- 
ran klassik statistik mexanikada Е.Г. əsas 
anlayışlardan biridir. F.f. metodları qey- 
ri-xətti rəqslər nəzəriyyəsində də geniş 
tətbiq edilir. 
FAZA HƏCMİ - faza fəzasında həcm, 
N sərbəstlik dərəcəsinə malik mexaniki 
sistem üçün elementar F.h. 

dpdq = dpudq, ... dpxdiy 
düsturu ilə təyin olunur. Burada qı, 4---, 

inteqralına bərabərdir. Əgər sistem Ha- 
milton tənlikləri ilə ifadə oluna bilirsə, 
sistemin hərəkəti zamanı onun F.h. də- 
yişməz qalır (Luivil teoremi), 
FAZA TORU - giriş elektrik 
siqnalını fazaca 180” sürüşmüş 2 siqnala 
çevirən gücləndirici. Tranzistor və digər 
elektrik cihazları əsasında düzəldilir, Ayrıl- 
miş gərginlikli F.i.-ndan (çıxış gərginlikləri 
tranzistorun kollektor və emitter dövrə- 
lərindəki rezistordan alınır), həmçinin, 

Faza invertorunun (parafaralı gücləndiricinin) 
“анан: iaistorlar, - тсә, giriş 
әтри UÇ хә Ы, çıxış gəliləri 

parafazalı gücləndirici F.i.-ndan (iki tran- 
zistor arasında əlaqə onların emitter dövrə- 
sindəki ümumi rezistor vasitəsilə yara- 
dilir) geniş istifadə edilir. F.i. radiotexniki 
qurğular, ölçmə aparatları və s.-də tətbiq 
olunur, 
FAZA KEÇİDİ, geniş mənada faza 
çevrilməsi - xarici faktorların 
(temp-r, təzyiq, maqnit və elektrik 
sahələri və s.) təsiri ilə maddənin bir 
fazadan digər fazaya keçməsi: dar mə- 
nada – xarici parametrlərin kəsilməz 
dəyişməsi zamanı maddənin fiziki xas- 
sələrinin sıçrayışla dəyişməsi. “F.k.” ter- 
mininin iki müxtəlif anlamdakı fərqi 
aşağıdakı misaldan aydın görünür: dar 
mənada maddənin qaz İazasından plaz- 
ma (bax Plazma) halına keçməsi Е.К. 
deyil, çünki qazın ionlaşma prosesi təd- 
ricən baş verir. Lakin geniş mənada bu, 
F.k. anlamına uyğun gəlir. Bu məqalədə 
“F.k.” termininə dar mənada baxılır, 

F.k--nin baş verdiyi temp-run, təzyi- 
qin və ya digər fiziki kəmiyyətin qiyməti 
keçid nöqtəsiadlanır. 
İki növF.k. var. Birinci növF.k. 

zamanı maddənin termodinamik halını 
xarakterizə edən ekstensiv parametrlərin 
(məs., sıxlığın, komponentlərin konsen- 
trasiyasının, vahid kütlədə məlum ölçüdə 

z 
keçid istiliyi 

baş verir. İkinci növ F.k. 
keçid nöqtəsindən bir tərəfdə sıfır qiymə- 
tinə malik olan müəyyən bir fiziki kəmiy- 
yətbu keçid nöqtəsindən əksistiqımətdə 
uzaqlaşdıqda (sıfırdan başlayaraq) təd- 
ricən artır, Bu halda sixliq və konsentrasi- 
ya fasiləsiz dəyişir, lakin istiliyin udul- 
masi və ya ayrılması prosesi baş vermir. 

Fk. təbiətdə geniş yayılmış hadisədir. 
TnövF.k--nə buxarlanma və kondensusi- 
yanı, ərimə və bərkiməni, sublimasiya və 
bərk fazaya kondensasiyanı, bərk cisim- 
lərdə baş verən bəzi struktur keçidlərini 
misal göstərmək olar. 

Mütləq sıfır temp-rda və təyin olun- 
müş həcmdə ən kiçik епетјјуә malik faza 
termodinamik tarazlığa malikdir. Belə 
halda | пбу Е.К. təzyiqin və ха) 
rin o qiymətlərində baş verir ki, iki müx- 
təlif fazanın eneriisi bərabərləşsin. Əgər 
cismin V həcmini deyil, p təzyiqini sabit 
saxlasaq, termodinamik tarazlıq halında 
G Gibbs enerfisi minimal olur, keçid 
nöqtəsində isə eyni G-yə malik fazalar 
tarazlıq halında yerləşir. 

Hal diaqramı əyrisində | növ faza ke- 
çidi yaxınlığında metastabil tarazlıq ha- 
lin mövcud olması bu növ keçidlər üçün 
xarakterikdir (məs., mayeni qaynama 
nöqtəsindən yuxarı temp-rlara qədər qız- 
dırmaq və ya dönma nöqtəsindən: 
temp-rlara qədər soyutmaq mümkün- 
dür), Merastabil halların kifayət qədər 
uzünmüddətli olması, kiçik С-уә (termo- 
dinamik cəhətdən daha sərfəli) malik 
yeni fazanın “rüşeymlərinin” əmələgəl- 
məst ilə başlayır, Rüşeymin əmələgəlməsi 
zamanı 6-nin qiymətində əldə edilən 
"qazane” onun həcmi, “itki” isə onun 
səthinin sahəsi (sər/ı enerfisinin qiyməti) 
ilə mütənasibdir. Yaranan kiçik rüşeym- 
lər G-nin qiymətini artırır, ona görə də 
böyük ehtimalla bu rüşeymlər kiçilərək 
yox olacaq. Lakin müəyyən böhran ölçü- 
yə çatmış rüşeymlər böyüyərək bütün 
maddənin bu yeni fazaya keçməsinə sə- 
bəb olur. Böhran ölçüyə malik rüşeymlə- 
rin yaranması çox az ehtimallı prosesdir 
və ona görə də nadir hallarda baş verir. 
Lakin maddədə xarici mənşəli makro- 
skopik ölçülü mərkəzlər (məs., mayelərdə 
tozun olmasi) mövcuddursa, böhran öl- 
çülü rüşeymlərin əmələgəlmə ehtimalı 
artır. Böhran nöqtəsinin yaxınlığında ta- 
razlıqda olan fazalar arasında fərq, eləcə 
dəsəth eneriisi azalır, asanlıqla böyük öl- 
çülü və qəribə formalı rüşeymlər əmələ 
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FAZA KEÇİDİ İSTİLİYİ 

gəlir ki, bu da maddənin: xassələrini də
yi- 

şir (bax Böliran hadisələri, 
Il növ faza keçidlərinə misal kimi - 

(hər bir hal üçün müəyyən temp-rdan 

aşağı oblastda) paramaqnit-ferromaq- 

nit keçidi zamanı maqnit materialında 

maqnit momentinin əmələ gəlməsini, 

paramaqnetik-antiferromaqnetik keçidi 

zamını antiferromuqnetik nizamlılığın 
yaranmasını, metal vəxəlitələrdə ifratke- 

çiriciliyin baş verməsini, "He və “He-da 
iğın yaranmasını, ərintilərin ni- 

zamlanmasını, paraclekt -seqnetoelek- 

trik keçidi zamanı öz-özünə (spontan) 
polyarizasiyanın əmələ gəlməsini və s 
göstərmək olar, 

Landau L.D. (1937) bütün II növ faza 

keçidlərini simmetriyanın dəyişmə nöqlə- 
ləri kimi izah edərək göstərmişdi ki, sis- 
tem, keçid nöqtəsindən aşağıya nisbətən 
keçid nöqtəsindən yuxarıda daha yüksək 
simmetriyaya malik olur. Məs,, maqnit 
materiallarında keçid nöqtəsindən yu- 
xarıdı zərrəciklərin elementar maqnit 
momentlərinin (spirlərin) istiqamətləri 

xaotik paylanmışdır. Ona görə də bütün 
spinlərin eyni anda dönməsi sistemin fizi- 
ki xassələrini dəyişmir. Keçid nöqtəsin- 

ğıda isə spinlər üstün nizamlılıq 
istiqamətinə malik olur. Onların eyni 
vaxtda dönməsi sistemin maqnit momen- 

dən a: 

tinin istiqamətini dəyişir. 
netriyanın əmələgəlməsi və yox- 

olması sıçrayışla baş verir. Lakin asim- 
metriyanı xarakterizə edən: kəmiyyət 
(nizamlılıq parametri) kəsilməz 
olaraq dəyişə bilər. II növ F.k.-ndə ni- 
zamlılıq parametri keçid nöqtəsindən yu- 
xarıda və keçid nöqtəsinin özündə sıfra 
bərabərdir. Bu hal ferromaqnetikin maq- 
nit momentində, seqnetoelektrikin elek- 

ye “He ifrat- 
хи komponentinin sıxlığında, ikikom- 
ponentli xəlitə qəfəsinin müvafiq düyü- 
ündə 4 atomunun olma ehtimalında 

və s, özünü göstərir. 

trik polyarizasiyasında, m 

Il növ F-k, üçün sıxlığın, konsentra- 
siyanın, keçid istiliyinin sıçrayışla dəyiş- 
məsi müşahidə olunmur. Lakin eyni 
hadisə Табу Е.К. əyrisinin böhran nöqtə- 
sində müşahidə olunur. Oxşarlıq çox bö- 
yükdür. Böhran nöqtəsinin yaxınlığında 
maddənin halını nizamlılıq parametri ro- 
lunu ifa edən kəmiyyətlə xarakterizə 
etmək olar, Məs, tarazlıqda olan maye- 

buxar əyrisinin böhran nöqtəsi ətrafında 
sıxlığın orta qiymətdən kənaraçıxma də- 

rəcəsi би parametr rolunda çıxış edir. 

İzoxor əyrisində böhran nöqtəsindən yu- 
xarı temp-rlarda qaz bircinslidir və bu 
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parametr sıfra bərabərdir. Bölirari Јетре- 
raturundan aşağıda isə maddə iki fazaya 
ayrılır və yaranan һәг. bir fazada sıxlığın 

böhran qiymətindən kənara çıxması sıfir- 
dan fərqlidir. II növ faza keçidi nöqtəsi 

ətrafinda fazalar bir-birindən az fərqlən- 
diyindən, böhran nöqtəsində olduğu ki- 
mi, bir fazanın daxilində digər fazanın 
böyük ölçülü rüşeymləri (/fukmasiyalar) 
yarana bilir. Il növ F.k.-ndə bir sıra böh- 
ran hadisələri - ferromaqnetiklərin maq- 
nit nüfuzluğunun, seqnetoelektriklərin 
dielektrik sabitinin sonsuz artımı (апајојт 
olaraq maye-buxar əyrisində böhran 
nöqtəsi ətrafında sıxılma qabiliyyətinin 
artması), istilik tutumunun sonsuz ar- 
timi, elektromaqnit dalğalarının (işiq 
dalğalarının maye və buxardan (bax 
Opalessensiya) və rentgen şüalarının bərk 
cisimlərdən) və həmçinin. neytronların 
ferromaqnetiklərdən anomal səpilməsi 
baş verə bilir. Yaranmış fluktuasiyaların 
çoxy sürətlə yox olması ilə əlaqədar, 
dinamik hadisələr də nəzərəçarpacaq də- 
rəxədə dəyişir. Məs., maye-buxar əyrisin- 
də böhran nöqtə ətrafinda işığın Reley 
səpilməsi (bax İşığın səpilməsi) xəttinin 
eni azalır, ferromaqnetiklərdə Küri nöq- 
təsi, antiferromaqnetiklərdə N 
si ətrafında spinlərin diffuzi 
vəs, II növ F.k. nöqtəsinə 
fluktuasiyaların orta ölçüsü (korrelyasiya 
radiusu) R artır və bu nöqtəyə çatdıqda, 
sonsuz böyük qiymətə malik olur. 

П növ F.k. nəzəriyyəsinin sonrakı in- 
kişafı kvant sahə nəzəriyyəsi metodları- 

nın, xüsusən də renormalizasion qrup 
metodunun tətbiqi ilə bağlıdır. Bu meto- 
dun köməyilə, prinsipcə istənilən dəqiq- 
liklə böhran indekslərinin qiymətlərini 
təyin etmək olar. 

F.k.-nin iki növə ayrılması müəyyən 
qədər şərti xarakter daşıyır. Belə ki, güclü 
fluktuasiyalar şəraitində elə 1 növ Е.К. 
olur ki, onlarda istilik tutumunun və di- 
gər kəmiyyətlərin kiçik sıçrayışı və istilik 
keçidlərinin kiçik qiymətləri müşahidə 
edilir. F.k. temp-r və diğər kəmiyyətlərin: 
müəyyən qiymətlərində istənilən qədər 
çox sayda zərrəciklər sistemində baş ve- 
rən kollektiv hadisədir. 
FAZA KEÇİDİ İSTİLİYİ - izobarik- 
izotermik tarazlıq şəraitində maddənin bir 

fazadan digərinə keçidi üçün (1 növ faza ke- 
çidlərində qaynama, ərimə, kristallaşma, 
polimorf çevrilmələr və s.) maddəyə veri- 
lən və ya ondan alınan zəruri istilik miqda- 
rı. İl növ faza keçidləri üçün Е., 

qiyməti sıfra bərabərdir. Verilmiş təzyiqdə 
tarazlıqlı faza keçidi sabit temp-rda — faza 

məti faza keçidi temp-ru ilə keçidin baş- 
verdiyi fazaların entropiyaları fərqinin ha- 
silinə bərabərdir. Verilmiş maddənin 1 Aq 
və ya 1 mol.-una uyğun olaraq, xüsusi və: 
molyar F.k.i. anlayışları daxil edilir (бах. 
Buxarlanma istiliyi, Ərima istiliyi, Polimorf” 
çevrilmə istiliyi). 
FAZA KONTRASTI (mikroskopiyada) 
- sındırma əmsalına və optik şüaları ud- 
maq qabiliyyətinə görə cüzi fərqlənən və 
ona görə də digər metodlarla müşahidə 
edilə bilinməyən struktur elementlərin- 
dən təşkil olunmuş mikroskopik ob. 
yektlərin təsvirinin alınma metodu. Mü- 
şahidəsi belə çətin olan mikroskopik nü- 
munədən keçən işıq, obyektin struktur 
elementlərinin təsiri ilə bir-birindən ki- 
fayət qədər fərqlənə bilən fazalar sürüş- 
məsinə məruz qalır, gözlə və ya foto- 
həssas təbəqə ilə fiksə oluna bilməyən 
“faza relyefi” yaradır. Optik diapazon- 
da insan gözü və fotoqəbuledicilər faza 
sürüşməsindən fərqli olaraq, amplitud 
(parlaqlıq) fərqlərini yaxşı qeyd edə bilir. 
Ona görə də F.k. metodu vasitəsilə “faza 
relyefi”ni (köməkçi optik qurğular va- 
sitəsilə) “amplitud relyefi”nə, yəni işiq 
dalğalarının intensivliyinin (amplitu- 
dunun) dəyişməsi ilə təyin olunan təsvirə 

çevirmək olur. 
F.k. metodu Niderland fiziki F.Zer- 

nike tərəfindən 1935 ildə işlənib hazırlan- 
mışdır. Canlı hüceyrələri öldürmədən və: 
ya rəngləmədən onların daxili quruluşu 
nu tədqiq etmək imkanı yaratmış faza- 
kontrast mikroskopunu icad edən F.Zer-: 
nike 1953 ildə fizika üzrə Nobel mü- 
kafatına layiq görülmüşdür. 
FAZA KONTRASTI MİKROSKOPİ- 
YASI – optik mikroskoplarda, şəffaf 
mikroskopik nümunələrdən keçən işıq: 
şüasının məruz qaldığı faza sürüşməsini 
(faza kontrastını) intensivlik (parlaqlıq) 
kontrastina çevirməklə xəyalın alınma 

metodu. 
FAZA MODULYASİYASI - rəqslərin 
modulyasiyası növlərindən biri olaraq, 
yüksək tezlikli daşıyıcı rəqslərin fazası- 
nın informasiya daşıyan (göndərilən) siq- 
nal tərəfindən idarə olunma prosesi. F.m. 
xarakterinə görə fezlik modulyasiyasına: 
bənzəyir. Əgər modulyasiyaedən siqnal 
sinusoidaldırsa, modulyasiya metodun- 
dan (tezlik və ya faza) asılı olmayaraq, 
alınan siqnalların forma və spektri tama- 
milə eyni olacaq. 
FAZA MÜSTƏVİSİ METODU - dina- 
mik sistemlərin aşağıdakı tənliklərlə ifadə 
edilən qrafoanalitik tədqiqat metodu: 

və | R (ödəyən 
funksiyalar, / — zaman (qeyri-asılı dəyi-- 
şən). Belə sistemin dinamikasını (özünü 
necə aparmasını) düzbucaqlı Dekart ko- 
ordinat müstəvisində həndəsi üsullarla 
təsvir etmək olar, Bu cür yaxınlaşmada 
dinamik sistemin hər bir halına müstəvi 
üzərində koordinatları x, y olan yeganə 
nöqtə və əksinə, müstəvi üzərində hər bir 
nöqtəyə, tədqiq olunan dinamik sistemin 
konkret bir halı uyğun gəlir. Oxy müstə- 
уз faza müstəvisi adlanır, Siste- 
min halının dəyişməsi faza müstəvisi 
üzərində nöqtənin hərəkəti ilə ifadə olu- 
nur: bu nöqtə faza nöqtəsi, təs- 
viredicivəya ifadəedici nöqtə 
də adlandırılır. Təsviredici nöqtənin hə- 
rəkət trayektoriyası faza trayekto- 
riyası adlanır: bu nöqtənin hərəkət 
istiqaməti və sürəti (P,Q) faza sürəti 
vektoru ilə təyin olunur. Qeyd etmək 
lazımdır ki, faza müstəvisi üzərindəki hər 
bir nöqtədən yalnız bir faza trayekto- 
riyası keçə bilir. Faza trayektoriyalarının 
məcmusu sistemin faza porfreti adlanır 
və sistemin bütün mümkün hallarını və 
bütün mümkün hərəkətlərini ehtiva edir. 

Faza müstəvisində, adətən, üç növ 
faza trayektoriyası nəzərdən keçirilir: 

Pix,y)z 0, О(ху) = 0) 

tənliklər: sisteminin həlli ilə müəyyən 

Şəkil 1. Aşağıdakı növ xüsusi nöqtələrin ətrafında 
faza trayektoriyaları: a dayanıqlı düyin: 5 - da- 
yanıqsız düyün: c- dayanıqlı fokus: ç- dayanıqsız 
fokus: 4 -узһәг, e-mərkar, 

)) , 

baş verən. 
xarakterizə edən 

izoləolunmuş qapalı trayek- 
toriyalar: müxtəlif tipli trayektori- 
yalarla doldurulmuş faza müstəvisini 
ayrı-ayrı oblastlara ayıran separalri- 
salar. F.m.m--nun mahiyyəti sistemin 
faza portretinin qurulması və bu port- 
retin analizindən ibarətdir. Bu metod 
xüsusi nöqtələrin, izoləolunmuş qapalı 
trayektoriyaların və separatrisaların sayı- 
nı, növünü və xarakterini təyin etməyə im- 
kan yaradır və istənilən mümkün baş- 
Tanğıc şərtlər daxilində dinamik sistemdə 
baş verən bütün hərəkətlərin toplusunu 
faza trayektoriyalarına əsasən əyani su- 
rətdə təsvir edir. Xüsusi nöqtələr ətrafında 
faza trayektoriyalarının xarakterinə görə 
onlar siniflərə bölünür: şəkil 1-də xüsusi 
nöqtələrin əsas növləri təsvir edilmişdir. 
İzoləolunmuş qapalı trayektoriyalar (limit 
tsiklləri) isə dayanıqlılıq xüsusiyyətlərinə 
görə siniflərə аупиг (şəkil 2), 

Şəkil 2. ара əyrilər şəklində təsvir edilmiş müx- 
təliflimit sikilərnin ətrafında faza trayektoriyaları: 
q dayanıqlı, b- dayanıqsız: с, ç -yarımdayanıqlı: 

Analitik metodlarla birlikdə F.m.m.- 
nun tətbiqi dinamik sistemi xarakterizə 
edən diferensial tənliklərin ədədi həllərini 
tapmağa imkan yaradır. F.m.m.- nun 
nəzəri əsasları A.Puankare tərəfindən iş- 
lənib-hazırlanmışdır. F.m.m. dinamik 
sistemlər nəzəriyyəsində istifadə olunan 
keyfiyyət metodlarından biri olaraq rəqs- 
lər nəzəriyyəsində, avtomatik idarəetmə 
nəzəriyyəsində, elektrotexnika və mexa- 
nika məsələlərinin həllində geniş istifadə 
olunur, 
FAZA PORTRETİ - dinamik sistemlə- 
rin hallarını və hərəkətlərini xarakterizə 
edən faza trayektoriyaları toplusu (bax 
Faza müstəvisi metodu). 

RELYEFOQRAFİYASI – optik 
formasiyanın. şəffaf və ya qaytarıcı 

səth üzərində yaratdığı relyefə əsasən 
informasiyanın yazılma və oxunma üsul- 
larından biri, F-r.-nda informasiya daşı- 
yıcısı: kimi şəffaf termoplastik və ya 
geləbənzər, bəzən də (nadir hallarda) 
yağlı nazik təbəqələrdən istifadə olunur. 
Belə yaddaş təbəqəsi çoxqatlı (adətən, 
iki-üç qatlı) strukturun tərkibinə daxil 
olur. İkiqat strukturda yaddaş təbəqəsi 
elektrikkeçirici materialdan hazırlanmış 
nazik təbəqə üzərinə çəkilmiş fotoyarım- 
keçirici (bax Forokeçiricilik) və polimer 
materiallardan ibarət dispers sistem 
şəklində olur. Üçqat strukturlarda isə 
keçirici təbəqə ilə kontaktda olan foto- 
yarımkeçirici təbəqə üzərinə dielektrik 
yaddaş təbəqəsi çəkilir. Adətən bu təbə- 
qələr şəffaf olsa da, elə strukturlar var 
ki, düşən işıq ya güzgü keçirici-altlıqdan, 
ya da qeyri-şəffaf fotoyarımkeçirici yad- 
daş səthindən qaytarılır. Yaddaş səthi üz- 
rə bərabər paylanmış elektrik yükləri və 
yerə birləşdirilmiş keçirici-altlıq özünə- 
məxsus kondensator yaradır. 

Opük informasiyanın yazılma vaxtı 
işıq siqnalının təsirilə ikiqat strukturda 
səthi yüklərin bir hissəsi (mikrosahənin 
işıqlanma dərəcəsindən asılı olaraq) altlı- 
ğa axır, üçqat strukturda isə əksinə, əks- 
işarəli yüklər altlıqdan yaddaş təbəqəsi 
ilə fotoyarımkeçirici təbəqənin sərhəd 
səthinə yığılır. Hər iki halda əks işarəli 
yüklərin yaratdığı elektrostatik сә 
qüvvəsi yumşaq yaddaş təbəqəsinin s 
hini deformasiya etdirir (ya dərhal, 
ki, qızdırdıqdan sonra - istilik aş- 
karlamasiı): yaranan səthi relyefdə 
“dərinliklərin” paylanması işıqlandırılan 
səth üzrə şüalanmanın paylanmasına uy- 
ğun gəlir (yəni alınmış relyef vasitəsilə 
optik informasiya kodlaşdırılır). Belə 
strukturlarda yazılmış informasiyanın 
oxunması zamanı relyefin xarakterik xü- 
susiyyətləri informasiyanı oxuyan işıq 
dalğasının fazasında uyğun dəyişikliklər 
yaradır. Belə faza dəyişiklikləri nə insan 
gözü, nə də digər optik qəbuledicilər tərə- 
findən qeyd edilə bilir. Buna görə də bu 
dəyişiklikləri işıq dalğasının amplitud də- 
yişikliklərinə çevirirlər. Bundan sonra bu 
informasiya həm gözlə, həm də digər op- 
tik qəbuledicilərlə qeyd oluna bilir. 

F-r. istifadə olunan strukturlar vasi- 
təsilə optik informasiyanı dəfələrlə yazıb- 
pozmaq olar (informasiya termik üsullu 
“silinir”). Yüksək ayırdetmə və sürətli 
işləmə qabiliyyətinə malik olan F.r. me- 
todundan televiziyada, eləcə də holo- 
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FAZA SİNXRONİZMİ 

qrafiyada, elektron-hesablama sistem- 

lərində vəs. istifadə etmək ојаг. һ 

FAZA SİNXRONİZMİ (dalğa sinxroniz- 

mi)- mühitin eyni tezlikli məxsusi və məc: 

buri dalğaları qeyri-xətti qarşılıqlı təsirdə 
olarkən onların arasında ən çox enerii mü- 
badiləsinin şərtləri. F.s. şərti, dalğaların 
məxsusi k vektorlarının məcburi £,, Vektor- 
larına bərabərliyi ilə iftdə olunur: £ “ kiz, 
Bu dalğa vektorlarının müxtəlifliyi faza 
(dalğa) “pozulması” adlanır. Üçdalğalı qar- 
şılıqlı təsir halında məcburi dalğanın dalğa 
vektoni А,, = , eş, burada ki və £ş — о), 
və o, tezlikli dalğaların dalğa vektorla- 

ridir. 4, Ҝӱ və kş dalğa vektorları eyni isti- 
qamətdə olarsa, kollincar Р.5., dalğa vek- 
torları üst-üstə düşməyən halda isə kolli- 
near olmayan F.s. reallaşır. F.s. zamanı 
baş verən dalğaların qeyri-xətti qarşılıqlı 
təsirlərinə sinxron qarşılıqlı təsirlər de- 
ун 
FAZA SÜRƏTİ - fəzada yayılan har- 
monik (və ya monoxromatik) dalğanın 

inin: verilmiş istiqamətdə yerdə- 

yişmə sürəti, Əksər arda verilmiş 
istiqamət kimi dalğa vektoru istiqaməti 
qəbul olunur və məhz bu istiqamətdə 
(аза sürətindən bəhs edilir. Dalğa vekto- 

ru istiqamətində yayılan monoxromatik 
dalğanın F.s. (о), ya bu dalğanın uz. (1) 

və tezliyinə (//) görə, ya da dalğa ədədi 
(kz22//) və bucaq sürətinə (or 2a/ ) görə 

lakı düsturlarla təyin edilir. 

vy z /2 = o/k, 

Es, anlayışı elə mühitlərə aid edilir ki, 

yayılan harmonik dalğa öz for- 
əyişməsin. Xətti mühitlərdə bu 

əmişə ödənilir. Əgər Е.5, tezlikdən 
a uz, -пдап) asılı olarsa, bu halda 

hit daxilində sürətin dispersiyasından 
uşılir, Dispersiya olmadıqda, bütün 

ar formasını dəyişmədən eyni F.s. 
ayılır. Dispersiyanın mövcud olduğu 

hallarda qeyri-harmonik dalğalar öz for- 
masını dəyişir və bu zaman adi F.s, 

ayışı onlara tətbiq oluna bilmir. Bu 
halda qrup sürəti və dalğa cəbhəsinin ya- 

sürəti anlayışlarından istifad: 

mək zərurəti yaranır, İnterferensiya təc- 
übələrinin köməyilə, verilmiş tezlik üçün 

dalğa uz.-nu ölçməklə F.s.-ni eksperi- 
mental olaraq təyin etmək olar, 
FAZA SÜZGƏCİ - siqnalın formasını və 
sönmə amplitudunu təhrif etmədən onu 

sin 

də termodinamik tarazlıqda olan faza- 
ların eyni zamanda mövcudluğu. Öz doy- 
muş buxarı ilə tarazlıqda olan maye, 
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ərimə temp-runda buzla suyun tarazlığı, 
trietilaminlə suyun qarışığının bir-biri ilə 
qarışmayan iki fərqli konsentrasiyaya 
malik qata (iki fazaya) ayrılması buna ən 
sadə misaldır. Xarici maqnit sahəsi olma- 
diqda eyni maqnitlənmə oxuna, lakin 
müxtəlif maqnitlənmə istiqamətinə malik 
iki ferromaqnit faza, eləcə də xarici maq- 
nit sahəsində yerləşdirilmiş metalda eyni 
zamanda normal və ifratkeçirici fazalar 
tarazlıqda ola bilər və 5. 

Tarazlıq halında zərrəcik bir fazadan 
digərinə keçdikdə sistemin eneriisi dəyiş- 
mir. Başqa sözlə, tarazlıq halında hər bir 
komponentin kimyəvi potensialı müxtəlif: 
fazalarda eynidir. Gibbsin fazalar qaydası 
da buradan alınır: k komponentdən iba- 
rət olan maddədə eyni zamanda taraz- 
liqda olan fazaların sayı (2 -дәп çox ola 
bilməz. Məs., birkomponentli maddədə 
eyni zamanda tarazlıqda olan fazaların 
sayı 3-dən artıq ola blməz (bax Üçlük 
nöqtə), Sistemin termodinamik sərbəstlik 
dərəcələrinin, yəni F.t.-nı pozmadan də- 

yişdirilə bilən fiziki parametrlərinin sayı 
k32- g -yə bərabərdir, burada ф – (ага2- 
liqda olan fazaların sayıdır. Məs., iki- 
komponentli sistemdə müxtəlif temp-r- 
larda 3 faza tarazlıqda ola bilər, lakin bu 
halda təzyiq və komponentlərin konsen- 
trasiyası tamamilə temp-rla təyin oluna- 

caqdır. 
Təzyiqin sonsuz kiçik dəyişməsi za- 

manı faza keçidinin temp-runun (qayna- 
ma, ərimə və s.) dəyişməsi K/apeyron- 
Klazlus tənliyi ilə təyin olunur. Ел, şə- 

raitində bir qisim termodinamik dəyişən- 

lərin digərlərindən asılılığını ifadə edən 
qrafiklər tarazlıq əyriləri (səthləri), on- 

ların toplumu isə hal diaqramları adlanır. 

Tarazlıq xətləri ya kəsişə bilir (üçlük 
nöqtə), ya da böhran nöqtəsində qurtara 
bilir. 

Bərk cisimlərdə termodinamik ta- 
razlığı təmin edən diffuziya proseslərinin 
ləng getməsi səbəbindən, tarazlıqda olan 
fazalar ilə yanaşı, qeyri-tarazlıqda olan 
fazalar da yarana bilir, Bu halda fazalar 
qaydası ödənməyə də bilər. Fazalar qay- 
dası, həmçinin tarazlıq əyrisində fazalar 
bir-birindən fərqlənmədikdə də ödənmir 
(bax Faza keçidi). 

Zərrəciklər arasında uzağatəsir qüv- 
vələri olmadıqda, massiv nümunələrdə 
tarazlıqda olan fazalararası sərhədlərini 
sayı minimal olur, Məs., ikifazalı tarazlıq 
halında fazaları bir-birindən ayıran ye- 
ganə bir səth mövcuddur. Əgər fazalar- 
dan heç olmazsa birində, verilmiş mad- 
dənin hüdudlarından kənara çıxa biləcək 

hər hansı uzağatəsir sahəsi: 
maqnit) varsa, bu halda : 
razlıqda olan periodik düzülmüş 

aralıq halı) olması energetik 
daha sərfəli olur: bu halda fazalar elə 
düzülür ki, uzağatəsir sahəsi cismin h 
dudlarından kənara çıxmasın. Fazalara- 
rası sərhədin forması sər/r enerfisinin mi- 
nimallığı şərti ilə təyin olunur. Məs., faza – 
sıxlıqları bərabər olan ikikomponentli: 
qarışıq üçün fazalararası səth sferik for- 
maya malikdir. Krisralların kənar səth- 
lərinin forması da səth eneriisinin mini- 
mallıq şərti ilə təyin edilir. 
FAZA TƏNZİMLƏYİCİSİ – asinxron 
faza maşını şəklində olan tormozlanmış 

rotorlu (elektrik transformatoru kimi işlə- 
yir) qurğu. Ел, çıxışdakı (rotorun yükə qo- 
şulmuş və transformatorun ikinci dolağı 
rolunu oynayan dolağındakı) gərginliyin 
fazasını girişdəki (statorun dolağındakı = 
birinci dolaqdakı) gərginliyə nisbətən səlis 
dəyişmək üçündür. Bu dəyişiklik mexa- 

niki vasitə (məs., sonsuz vint mexanizmi) 
ilə rotoru sfatora nəzərən döndərməklə 
alınır. Ел, gərginliklər arasındakı fazalar: 
sürüşməsini 0"-dən 360”-yədək dəyişdir- 
məyə imkan verir. Gücü onlarla kV”A-ə: 
qədərdir. 
FAZAFIRLADICI - elektromaqnit dalğa- 
sınin və ya elektrik gərginliyinin faza üzrə: 
sabit, yaxud tənzimlənən sürüşməsini (tam 

452 və ya 90?) həyata keçirən qurğu. Giriş 
siqnallarının tezliyindən asılı olaraq Е, 
rezistorlar, kondensatorlar, induktivlik sar- 
ğaclarından ibarət dövrə, maqnit gücləndi- 
riciləri və s. əsasında düzəldilir, Avtoma- 
tikada, çevirici texnikada, ölçmə və ifrat 
yüksəktezlik texnikasında tətbiq edilir. 
FAZALAR ÇEVİRİCİSİ - qidalanma 
mənbəyinə qoşulmuş birfazalı stator do- 
laqlı asinxron və ya sinxron elektrik maşını, 
F.ç. birfazalı dəyişən cərəyanın tezliyini 
dəyişmədən çoxfazalı (adətən, üçfazalı) 
cərəyana çevirir. Elektrikləşdirilmiş d.y. 
nəql.-nda və s. tətbiq edilir. 
FAZALAR QAYDASI - bax Gibbsin fa- 
zalar qaydası. 
FAZALARARASI KATALİZ, faza- 
lararası daşınma ilə kataliz 
– çoxfazalı sistemlərdə kimyəvi reaksi- 
yaların sürətinin artması: bu, bir fazadan 
digər fazaya çevrilmənin bəzi iştirakçıla- 
rının daşınma proseslərindən istifadə 
edilməsi ilə həyata keçirilir. 

F.k. reagentlərdən birini ayırıcı səth- 
dən keçərək reaksiya gedən digər fazaya 
daşıyan az miqdar agent (fazalararası ka- 

(məs, 
ar ) və ya kompleks əmələ- 

gətirmə hesabına qeyri-üzvi kationları 
selektiv birləşdirən maddələrdir (məs., 
kraun-efirlər). Önium duzlarının iştirakı 
ilə katalitik çevrilmənin ilkin aktı kimi, 
qarışmayan mayelərin fazalararası sərhə- 
dində substratın karbanionunun əmələ 
gəlməsi, sonradan fazalararası daşıma 
katalizatorlarının təsiri hesabına alınan: 
karbanionun fazalararası sərhəddən qey- 
ri-polyar üzvi fazaya ekstraksiyası və 
substratın bu fazada katalitik yenidən- 
qruplaşmalarının başa çatması ola bilir. 
Qeyri-üzvi əsasların iştirakı ilə gedən 
reaksiyalarda üzvi vəsu fazaları arasında 
sərbəst yerini dəyişən onium duzu su fa- 
zasında əsasla tarazlıq halında olur və 
hidroksid ionu üzvi fazaya ekstraksiya 
edir. Onium hidroksid üzvi substratın 
protonunu birləşdirir və tərkibində müs- 
bət yüklənmiş fazalararası katalizator 
İraqmenti olan aktiv intermcdiat yaradır. 
Bu proseslər, reaksiyaları on min dəfələr- 
lə sürətləndirə bilər. 

Ənənəvi katalizatorlar kimi homogen 
katalizatorlar istifadə olunur, Məs., me- 
talların kompleks birləşmələri, adətən, li- 
qandlarla modifikasiya edilir. Onlar da 
katalizatorları, əsasən, fazalararası sər- 
həddə lokallaşdırmaq məqsədilə kom- 
plekslərə amfifil xassələr verir. Əgər bu 
zaman katalizator həcmli fazaların bi- 
rində lokallaşmış ilkin substratın digər 
həcmli fazada yaxşı həll olan məhsul 
əmələ gətirən kimyəvi çevrilməni təmin 
edərsə, onda alınan məhsul bu fazaya tez 
ekstraksiya olunur. Beləliklə, məhsulun 
reaksiya mühitindən çıxarılması xeyli 
asanlaşır. 

F.k. üçün sistemlərin həcmli fazada 
təşkilinin digər variantları da mümkün- 
dür. Məs., ənənəvi tipli homogen kata- 
lizator həcmli fazaların birində, ilkin 
substrat və alınan məhsul isə digər faza- 
da lokallaşa bilər, Bu zaman katalitik 
çevrilmə də fazalararası sərhəddə baş 

yara keçirilməsinə imkan yaradır, F.k.-in 
sənayedə tətbiqinin asas nümunələri ke- 
tonların alkilləşməsi və keçid metalların 
polioksobirləşmələrinin iştirakı ilə ole- 
finlərin ketonlaradək oksigenlə oksid- 
ləşmə prosesləridir. 
FAZALARARASI POLİKONDEN- 
SASİYA – bax Polikondensasiya, 
FAZA-TEZLİK XARAKTERİSTİKA- 
SI (FTX) - xətti elektrik dövrəsinin 
çıxışında harmonik rəqslərin fazasının 
girişdəki harmonik rəqslərin tezliyindən 
asılılığını ifadə edir. Siqnalların faza 
metodu ilə emalına əsaslanan radiotex- 
niki sistemlərin, çoxkanallı rabitə sistem- 
lərinin, ölçmə qurğularının və s.-nin 
elektrik dövrələrindən keçən mürəkkəb 
formalı siqnalın (məs., videosiqnalın) 
ayrı-ayrı komponentlərinin zamana görə 
fərqli gecikmələrindən irəli gələn faza 
təhriflərini qiy- mətləndirmək üçün FTX 
istifadə olunur. Elektrik dövrələrinin 
əksəriyyəti üçün FTX amplitud-tezlik 
xarakteristikaları ilə birqiymətli əlaqəli- 
dir. 
FAZIL (5.10.1999 ilədək Fazil) – Azərb. 
Resp. Şəki r-nunun İbrahimkənd ә.д.-пдә. 
kənd. R-n mərkəzindən 19 km c.-ş.-də, 
Qanıx-Əyriçay çökəkliyindədir. Әһ, 377 
(2017): əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul- 
dür, Ümumi orta məktəb, tibb məntəqəsi var, 

Kəndin ərazisində antik dövrə aid Yon- 
calı, Söyüdlər, Təpəbaşı nekropolları və ya- 

şayış yeri var. 
FAZİL DƏRBƏNDİ, Axund Molla 
Ağa ibn Abid ibn Ramazan 
Əli ibn Zahid (təqr. 1785, Dərbənd - 
1869, Tehran) – Azərb. alimi, filosof. Mən- 
bələrdə Dərbəndi, Şirvani, Tehrani və Нант) 
nisbələri ilə xatırlanır. Nəcəf və Kərbəla şə- 
hərlərində təhsil almışdır. Kərbəlada bir 
müddət dərs demiş, orada babilərə (bax Ba- 
bilik) qarşı kəskin mübarizə aparmışdır. 
Babilərin həmləsi nəticəsində yaralandıq- 
dan sonra Tehrana köçərək ömrünin sonu- 

lər “Əsrarüş-şəhadət"dir (1856). Müxtə- 
lif dini mövzulara dair “Cəvahirül-iqan”, 
“Xəzainül-əhkam", “Xəzninül-üsul”, “Əna- 
vinül-ədillə”, “Qəvamisül-qəvaid", astrol- 
yabiyanın iş prinsipinə dair “Cövhə- 
rüs-sinaə", yaxud “Əl-Cövhərə" (1857) 
və s, əsərlərin müəllifidir. Onların bir çoxu 
fars dilinə tərcümə olunaraq çap edilmişdir. 
FAZİL XAN ŞEYDA (təxəllüsü: əsl adı, 
Fətullah Məhəmmədhüseyn oğlu: 1783, 
Təbriz – 1.3.1852, Tiflis) – Azərb. şairi. 
Təbrizdə dini təhsil almış, ərəb və fars 
dillərini mükəmməl öyrənmişdir. Yazdığı 
həcvlərə görə düşmənlərindən qorunmaq 
məqsədilə Təbrizdən Dehxarqana gəl- 
mişdir. 1827 ildə Rusiyailə İran arasında 
sülh danışıqları aparılan zaman burada 
A.S.Qriboyedov və A.Bakıxanovla tanış 
olmuşdur. 1829 ildə A.Qriboyedovun 
qətli ilə əlaqədar Peterburqa gedən heyə- 
tinüzvü kimi INikolayla görüşmüş, yaz- 
dığı qəsidəni ona təqdim etmişdir. 1838 
ildə Tiflisə getmişdir. 1842 ildə rus təbəə- 
liyini qəbul etmişdir. 1846 ildə Qafqaz 
canişinliyinin siyasi dəftərxana müdiri 
N.V.Yanıkovun yanında mütərcim vəzi- 
fəsinə təyin olunmuşdur. F.x.Ş.-nın ədəbi 
irsindən yalnız A.Bakıxanovun “Təbriz 
əhlinə xitab” satirasına yazdığı nəzirə, 
önün “Göstərir” qəzəli ilə eyni adda olan 
qəzəli, 1 Nikolaya həsr etdiyi qəsidənin 

јә tərcüməsi və “Qalsın” rədifli 
qəzəli qalmışdır. 

04: Qasımzadə F. XİX əsr Azərbiycin 
ədəbiyyatı tarixi, B., 1966. 

FAZİL İRƏVANİ (Ayətullahül-üzma 
Molla Məhəmməd ibn Məhəmməd Baqir, 
1817, İrəvan - 9.11.1888, İraq, Nəcəf) — 
Azərb. alimi. İbtidai təhsil aldıqdan sonra 
14 yaşında Kərbəlaya getmiş, 4 il orada 
oxumuşdur. Sonra Nəcəfə köçmüş, Şeyx: 
Həsən Kaşifülğita, Şeyx Məhəmmədhəsən 
İsfəhani və Mürtəza Ənsaridən dərs almış- 
dir. İctihad şəhadətnaməsini aldıqdan sonra 
dərs deməyə başlamış, Seyid Əli Kuhkə- 
mərinin vəfatından (1882) sonra mərcə ər- 
təqlid kimi məşhurlaşmışdır. Hindistan, 
İran, Türkiyə, Qafqaz və Rusiya müsəl- 
manları arasında geniş şöhrət qazanmış, 
çoxlu ardıcılları olmuşdur. Şimali və Cənu- 
bi Azərb.-dan İraqa gedən tələbələrin çoxu 
Fİ.-dən dərs almışdır (Şeyx İbrahim Lən- 
kərani, Ayətullah Əbülqasim Ördubadi, 
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FAZİL LƏNKƏRANİ 

Ayətullah Məhəmmədəli Naxçıvani, Şeyx 

Məhəmməd İbrahim Salyani və b.). Dini 

elmlərlə yanaşı, dünyəvi elmlərə (xüsusilə 
qat və tarix) də bələd olmuş F.İ. 

ah”, İstishab”, “Əsalətül-bərsə" 
an, bir sıra məşhur əsərlərə ha- 

şiyələrin müəllifidir. Vəsiyyətinə əsasən 
özünün adını daşıyan İrəvani mədrəsəsində 
(Nəcəf) dəfn olunmuşdur. 

ƏL- RəhimovN. Azərbaycanın din alimlər 
B.2014 
FAZİL LƏNKƏRANİ (Ayətullah Şeyx 

Fazil Müvəhhid Qafqazi Lənkərani, 1891, 
yaxud 1896, Masallı r-nunun Ərkivan k 
113.1972, İran, Qum) — Azərb, ifabiyyatçı- 

sı, Məhəmməd Fazil Lənkəraninin atasıdır. 
İranda təhsil aldıqdan (1913-20) sonra 
Azərb,-a qayıtmış, sovet reyimi şəraitində 

ət göstərə bilmədiyindən yenidən 
ı getmişdir. Qum elmi hövzəsində 
kunlaşan F.L, Маин Yəzdinin tələbəsi 

onun mühazirələrini “Nətaic əl 
r" ("Düşüncələrin nəticələri") adı al- 

mışdır, Burücerdi ilə dostluq 
övzənin qabaqcıl müəl- 

lan F.L. tələbələrin həm mə- 
idi həyatında mühüm rol i, həm 

namışdır. Ərəb dilində yazılmış “Nihayət 
kam” ("Hökmlərin sonu”) risaləsi dini 

bağlı tez-tez müraciət edilən 

nbəl biridir. Yazdıqlarının çoxu 
filməmişdir. Məzarı Qum ş.-nin Şey- 

qəbiristanındadır. 

FAZİL LƏNKƏRANİ (Ayətullahül-üzma 
x Məhəmməd Fazil Lənkərani: 1931, 

Qum - 16.6:2007, Qum) — Azərb. ilahiy 
din xadimi. Müvəhhid Fazil Lənkə: 

n oğlu. Qum elmi hövzəsində 20 
çox müddətdə Burucenli, M.H.Təba 
R.M.Xomeyni va b.-nın dərslərində 

in- etmişdir. Təhsillə yanaşı, 16 ya 
nədisə də (ərəb dili, məntiq, fiqh və s.) 

aşında Burucerdinin təsdiqi 
hadətnaməsini almışdır. İslam 

ün fəallarından olmuş, bir müddət 
də və Yəzd ş.-ndə sürgün həyatı ya- 

amişdir. Uzun müddət Qum elmi hövzəsi- 
п İdarə Heyətinin sədri və Feyziyyə 
yədrəsəsinin müdiri vəzifəsində çalışmış, 

nda mühüm 

mişdir. 1994 ildən mərcə ər-rəqlid 
muşdur, Fiqh məsələlərinə dair bir sıra 

əsərlərin müəllifidir. 
FAZİLOVA Tufa Fazilovna (254.1917, 
Kanibadam -32.1985, Düşənbə) = tacik 
iktrisası və opera müğənnisi (lirik sopra- 
no). SSRİ xalq artisti (1957). 1934-40 
illərdə Tac, Musiqili Teatrının solisti 

L nin elmi və ictimai həy 

olmuş, 1940-48 
illərdə Tac. Opera 
yə Balet Teatrın- 
da işləmişdir. Bu- 
rada Gülçöhrə 
("Arşın пај ајал”, 

Ü.Hacıbəyli), Hə- 
limə (“Həlimə”, 
Q.Zəfəri), Zöhrə 
(“Tahir və Zöh- 
гә”, Lenski), Marfa (“Çar gəlini”, 
N.Rimski-Korsakov), Tatyana ("Yevge- 
ni Onegin”, P.Çaykovski), Mikaela 
(“Karmen”, /.Bize) və s. partiyalarda 
çıxış etmişdir. 1948 ildən Tac. Dövlət 
Dram Teatrının artisti olmuşdur, Rol- 

lan: Gülü ("Əlişir Nəvai”, U 

İ.Sultanov), Gülnar ( 
rami), Qonerilya (" 
pir), Kruçinina (“Günahsız müqəssirlər”, 
A.Ostrovski) vəs. Estrada müğənnisi ki- 
mi də çıxış etmişdir. “Zümrad” (1961), 

“Sakitlik olmayacaq” (1962), “Tufaı 
doğulmuşlar” (1965), “İki ürəyin pocma- 
si” (1966), “Qaranlıqdan qaçış” (1973), 
Bu gün və həmişə” (1982) vəs. filmlərdə 

çəkilmişdir. Kanibadam Musiqili Dram 

Teatrı F.-nın adını daşıyır. 
FAZÖMETR (fazat...metr), fazaöl- 
çən- sənaye tezlikli dəyişən cərəyan elek- 
trik dövrələrində gərginlik və cərəyan 
arasındakı fazaların sürüşmə bucağının Ҝо- 
sinusunu (və ya güc əmsalını), həmçinin 
elektrik rəqslərinin faza fərqini ölçmək 
üçün cihaz. Analoq və rəqəmli, elektrome- 
xaniki (elektrodinamik, ferrodinamik, elek- 

tromaqnit, induksiya) və elektron F.-lər 
tətbiq olunur, Bütün F.-lərdə (elektron F.-in- 
dən başqa) ölçmə mexanizmi kimi müvafiq 
sistemli /oqometrdən istifadə edilir. Bir və 
üçfazalı, lövhəli və laboratoriya (daşınan) 

Е. növləri var. Cosg-nin qiymətlərinə və 
dərəcələrə görə bölgülərə ayrılmış şkalala- 
ra malik olur, Rəqəmli elektron F.-lər geniş 
tezlik diapazonunda iki gərginlik arasında 
faza sürüşmələrini ölçmək üçündür. Elek- 
tromexaniki F.-in ölçmə xətası 1-37, elek- 
tron F.-in isə 0,17-yədəkdir. 
FAZON - bax Fluktuon: 

FAZOTRÖN (iza * ..атопу sinxron 
siklotron) - ağır yüklü hissəciklərin (pro- 
tonlar, ionlar) dövri rezonans gücləndirici- 
si, F.-da zərrəciklər yüksəktezlikli elektrik 

sahəsinin təsiri ilə sürətlənərək zaman ər- 
zində sabit olan maqnit sahəsində spiralşə- 
killi trayektoriya üzrə hərəkət edir. F.-un 
konstruksiyası siklorrona analoyidir, lakin 
ondan fərqli olaraq F.-da sürətləndirici sa- 
hənin tezliyi sürətləndirmə prosesində his- 
səciklərin fırlanma tezliyinin azalmasına 

ayğın olaraq azalır. 1940-50-ci illərdə ilk 
F.-ların: quraşdırılması klassik siklotronlara 
nisbətən daha çox hissəciklər enerfisi alma- 
ga imkan verdi, F. dövri işlədiyindən onda- 
ki sürətləndirilmiş hissəciklərin orta cə- 
rəyanı siklotrona nisbətən 100 dəfə azdır, 
Fasiləsiz iş reğimində həmin eneriini təmin 
edən izoxron siklotronların yaradılması ilə 
F--ların quraşdırılması sona çatdı. 21 əsrin 
əvvəllərindən kiçikölçülü F.-lardan radia- 
siya terapiyasında istifadə imkanları tədqiq 
olunur, 
FEAGEN (Әкаубутс) (е.ә, 7 əsr) — yunan 
polisi Meqaranın tiranı, sərkərdə, Niseyada 
anadan olmuşdur, Е.ә. 7 əsrin ortalarında 

əkinçilərin və sənətkarların nəsli əyanlara: 
qarşı üsyanına başçılıq etmiş, əyanların bir 
hissəsini sürgün və məhv edərək hakimiy. 
yətə gəlmişdir. F. demosa icma örüşlərini 

qaytarmış, borc faizlərini ləğv etmiş, siyasi 

hüquqlar vermişdi. F.-in hakimiyyət illə- 
rində Bizanti və Xalkedon koloniyaları sa- 
lınmiş, Milet və Egina ilə hərbi ittifaq 
bağlanmışdı. Kürəkəni Kilonun Afinada 
hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda uğursuz 
cəhdini dəstəkləmişdi. Evbeya və Spartanın 
dəstəyi ilə iri torpaq sahibləri və varlı sə- 
nətkarlar F.-ə qarşı çıxmışdılar, F. qovül- 
muş və Meqarada oliqarxiya respublikası 
qurulmuşdu, 
FEB (qədim yun. Фојфос) — qədim yunan 
və Qədim Roma mifologiyasında Ароо- 
nun adlarından biri, 
FEBA - Sarurn planetinin peyki, Plane- 
tin mərkəzindən orta məsafəsi 12950 min 
km. diametri 220 km-dir. Amerika astro- 
nomu U.Pikerinq kəşf etmişdir (1898), 

FEDÇENKO Aleksey Pavloviç (19.2. 
1844, İrkutsk — 15:9.1873, Alp d-rında 
Monblan buzlağı: Fransanın Şamoni ş.-ndə 
dəfn olunmuşdur) – rus təbiyyatşünası, səy- 
yah. Orta Asiyanın tədqiqatçısı, 1868-71 
illərdə arvadı O.A.Fedçenko ilə birlikdə bir 
sıra r-nların fiziki coğrafiyası, geologiyası, 
flora, fauna və etnologiyasına dair çoxlu 

material toplamışdır. Türküstan və Alay 
silsilələrini, Alay və Fərqanə vadilərini öy- 
rənmiş, ən yüksək zirvəsi (İbn Sina piki, 
7134 m: 2006 ilədək Lenin piki) ilə birlikdə 
Alayarxası silsiləsini kəşf etmişdir. Fed- 
çenko buzlağı onun şərəfinə adlandırıl- 
mişdir. 
FEDÇENKO BUZLAĞI - Tacikistan- 
da, Qərbi Pamirdə dendrit tipli iri dağ-dərə 

buzlağı. Yazqulem silsiləsinin yamacla- 
ndan, İstiqlaliyyət (əvvəlki İnqilab), Paris 
Kommunası piklərinin ətəklərindən baş- 

lanır, Elmlər Akademiyası silsiləsinin ş. 
yamacı ilə düşərək 30 buzlaq-qola ayrılır. 
Buzlaşma sah. təqr, 650 km?-dir. Üz, 71 
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Fedçcako buzlağı. 
km, eni 1700-dən 3100 mrədək, buzun qa- 
İnliği orta hissədə 1000 /н-ә qədərdir. Buz- 
laq səthinin meyilliyi, əsasən, 1,5-2,57, 
buzun gündəlik hərəkəti 66,8 sm-ədəkdir, 
Buzlağın yuxarı kənarı 6280 m, aşağı 

kənarı 2900 m hünd--dədir. Qar xətti 4700: 
m-dən keçir. Buzlaqdan Seldara çayı axır. 
F.b.-nın aşağı hissəsini 1878 ildə V.F.Oşa- 
nin, orta və yuxarı hissələrini 1928 ildə 
Pamir ekspedisiyası kəşf etmişdir. Dünyada 
ən yüksək (4169 m) hidrometeorolofi st. 
F.b.-nda yerləşir. A.P.Fedçenkonun şərə- 
finə adlandırılmışdır. 
FEDER, Fedder,FeddersYuli Yano- 
viç (İvanoviç) (19.6.1838, Koknese - 

1.2.1909, Ukrayna, Neiin) – latış boyakarı, 
milli realist mənzərə məktəbinin bani- 
lərindən biri. Peterburq (1856-62) və 
Düsseldorf (1875-76) rəssamlıq akade- 

miyalarında oxumuşdur, Latviyanın təbiə- 
tini təsvir edən tablolar ("Tufanlı göyün 
mənzərəsi”, 1873, "Qəbiristan", 1880-ci 
illər, “Perse çayı", 1890: “Qauya çayının 
vadisi”, 1891: “Koknesedə qəsr xarabalıql- 
arı”, 1904: “Siqulda parkında”, 1905-07: 
hamisi Dövlət Rəssamlıq Muzeyindədir, 

Riqa) yaratmışdır. 

FEDERAL DAİRƏ - bəzi ölkələrdə 
federasiyanın paytaxtı yerləşən xüsusi inzi- 
bati-ərazi vahidi. 
FEDERAL DAİRƏ - Braziliyada inz.ə.v. 
Sah. 5,8 min km?. Əh. 2570,2.min (2005). 
İnz.m. Brazilia ş.-dir. 
FEDERAL DAİRƏ - Meksikada inz.ə.v. 
Sah, 1547 km, Əh, 8591,4 min (2000). 
İnz.m. Mexiko ş. 

FEDERAL PAYTAXT DAİRƏSİ - Ar- 
gentinada inz.ə.v. Sah. 0,2 min (mi. Əh. 
3080,0 min (2008). İnz.m. Buenos-Ayres 
ş-dir. 

FEDERAL EHTİYAT SİSTEMİ, ABŞ 
federal ehtiyat sistem iling. Fed- 

eral Reserve System, FED) - mərkəzi bank 
funksiyasını icra edən müstəqil maliyyə- 
iqtisad institutu. 23 dekabr 1913 ildə “Fed- 
eral ehtiyatlar haqqında” (Federal Reserve 
Act) qanuna əsasən yaradılmışdır. F.e.s, 
ABŞ dollarının rəsmi emissiyasını həyata 
keçirə bilir, milli pul siyasətini (iqtisadi ar- 
timi əks etdirən pul və kredit aqreqatlarının 
uzünmüddətli artımını qoruyub saxlamaq 
və maksimum məşğulluğ, qiymət stabilli- 
yinə nail olmaq və uzunmüddətli orta faiz 
dərəcələrini saxlama məqsədilə) müəyyən 
edir, özəl kommersiya bank institutlarının 
fəaliyyətinin nəzarət və tənzimlənməsini 
həyata keçirir, depozit institutlarını, ABŞ 

hökumətinə maliyyə xidmətləri göstərir, 
F.es--nin strukturu (1935 ildən): federal 

hökumət agentliyi – Direktorlar şurası (7 

üzvünü ABŞ prezidenti seçir, senat təsdiq 
edir): 12 regional federal ehtiyat bankı (At- 
lanta, Boston, Dallas, Kanzas-Siti, Kliv- 
lend, Mimneapolis, Nyu-York, Riçmond, 
San-Fransisko, Sent-Luis, Filadelfiya, Çi- 
kaqo). 

FEDERAL KANSLER - Almaniyada və 

Avstriyada federal hökumətin başçısı. 
FEDERAL MƏCLİS - 1) RF-də nüma- 
yəndəli və qanunverici orqan - parlament. 
2) Almaniyada ölkə prezidentini seçmək 
üçün yaradılan müvəqqəti orqan. Bundes- 

taqin üzvlərindən və elə həmin sayda fede- 
rasiya subyektləri — federal ərazi nümayən- 
dələrindən ibarət olur. 
FEDERAL MÜHARİBƏ (1859-63) – 
Venesuelada mühafizəkar və liberal siyasi 
qruplaşmalar arasında vətəndaş müharibəsi, 
Latın Amerikasının 19 əsr tarixində ən qun- 
İt münaqişələrdən biri. 1859 ilin fevralında 

mühafizəkarların lideri X.A.Paesin çoxillik 
hakimiyyətindən narazı qalan liberal-fede- 

ralistlər E.Samoranın başçılığı ilə ölkənin 
şm-q.-ində üsyan qaldırdılar. Ehtiyacı 
olanlara torpaq vəd edən liberalların tərə- 
fində geniş kəndli kütlələri çıxış edirdi 
Xalqın dəstəyi sayəsində liberallar 1859 
ilin sentyabrında və dekabrında mühafizə- 

karları məğlubiyyətə uğradaraq ümumi qə- 
ləbə qazandılar. 1864 ildə yeni konstitusiya 
qəbul edildi, ölkə Venesuela Birləşmiş 
Ştatları adlandırıldı, 

FEDERAL TƏHQİQAT BÜROSU (FTB) 
(Federal Вигеди of İnvestigation, FBI) 
ABŞ-ın daxili kəşfiyyat və hüquq-mühafizə 
orqanı. Әзаз 1908 ildə qoyulmuşdur. ABŞ 
Ədliyyə Nazirliyinin yurisdiksiyası altında. 
fəaliyyət göstərir. ABŞ federal qanunveri- 
ciliyinin pozulmaları ilə bağlı təhqiqat işləri 
aparır, dövlət təhlükəsizliyini təmin edir, 
həmçinin bu sahədə ABŞ dövlət aparatının 

bütün orqanlarının fəaliyyətini əlaqələn- 
dirir. 
FEDERALİSTLƏR, Federalist par- 
tiyası (ing. Federalist Party, yaxud Fed- 
eral Party) - ABŞ-da siyasi partiya. Əsası 
1780-ci illərin sonu – 1790-cı illərin əv- 

vəllərində А.Нат(опип tərəfdarları tərə- 

findən qoyulmuşdur. Yeni İagiltərənin iri 
ticarət buryuaziyasının maraqlarını ifadə 
edir, geniş maliyyə səlahiyyətlərinə malik 
güclü milli hökumət uğrunda mübarizə 
aparırdılar. 1801 ilədək hakimiyyətdə ol- 
muşlar. ABŞ-ın 2-ci prezidenti C.Adams 
F.-dən idi, F.-in təşəbbüsü ilə proteksionist 

tarif (1789) tətbiq edilmiş, Milli bank 
(1791) yaradılmışdı. F. 1810-cu illərdə, 

əsasən, İngiltərə-Amerika müharibəsini 
(1812-14) dəstəkləməkdən imtina etdiklə- 

rinə görə əvvəlki nüfuzlarını itirdilər. 1816 
ildə prezident seçkilərində ağır məğlubiy- 
yətdən sonra 1820-ci illərdə partiya faktiki 
olaraq özünü buraxdı. 
FEDERALİZM (fr. federalisme, lat. foc- 
dus - ittifaq, müqavilə sözündən) - dövlə- 
tin ərazi təşkilinin prinsipi (üsulu): fede- 

rasiya subyektlərinin öz aralarında və döv- 

lət hakimiyyətinin federal orqanları ilə 
qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterində ifa- 
də olunur. F. ayrı-ayrı subyektləri vahid, 
bütöv federativ dövlətdə birləşdirir. Bax 

Federasiya, 
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FEDERASİYA (lat. federatio, hərfən — 
birlik, ittifaq) = tərkib hissələri nisbətən 
müstəqil dövləti qurumlar (ştatlar, federal 
ərazilər, kantonlar və s.) olan dövlət, Kon 
federasiyadan (dövlətlər ittifaqı) və unitar: 
(vahid) dövlətdən fərqli olaraq F. ittifaq 

dövləti adlandırılır. Müasir dünyada F.-lar 
nisbətən azdır, lakin onların arasında dünya 
birliyində mühüm rol oynayan Rusiya, Al- 
maniya, ABŞ, Kanada, Braziliya, Hindis- 
tan kimi dövlətlər var, F.-ların çoxunda 
federativ quruluşun əsasında yalnız ərazi 
amili dayanır və dövlət hər hansı etnik, mil- 
li problemləri həll etmir. Lakin milli ərazi 
prinsipinə əsaslanan F.-lar da var, Bir çox 
F. müqavilə (məs., 1922 ildə SSRİ), digər- 
ləri konstitusiya (məs., RSFSR) əsasında 
yaradılmışdır. Bəzi F.-larda asimmetrikliyə 
rast gəlinsə də (bax Asimmetrik federasiya), 
bununla belə federativ quruluşun ən mü- 
hüm prinsiplərindən biri F. subyektlərinin 
bərabərhüquqlu olmasıdır, 
FEDERASİYA KUBOKU - qadınlar 
arasında tennis üzrə qeyri-rəsmi koman- 
da dünya çempionatı. 1963 ildən Bey- 
nəlxalq Tennis Federasiyası (ITF) tə- 
rəfindən keçirilir, ilk yarışda 16 koman- 
da iştirak etmiş, ABŞ yığma koman-dası 
yarışın ilk qalibi olmuşdur. 2010 ildən 
yarışlarda 100-ə yaxın ölkə iştirak edir. 
Yarışların keçirilməsi qaydalarına edilən 
dəyişikliklərdən sonra 2005 ildən aparıcı 
komandalar iki dünya qrupunda (hər 

yarışlarda 1-ci Dünya qrupu- 
nun yığmaları Olimpiya sistemi üzrə mü- 
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qarşıdı ( 
dərəcədə), 1995 | 
dan (dördü təkbətək, biri qoşa 
ibarət olmuşdur. 1963-2016 illərdə 10 
kənin komandaları qalib olmuşlar: ABŞ 
(17 dəfə), Çexiya (10, Çexoslovakiya da- 
xilolmaqla), Avstraliya (7), İspaniya (5), 
Rusiya (4), Fransa, Almaniya (hərəsi 2. 
dəfə), CAR, Belçika, Slovakiya (hərəsi 1 
dəfə), 
FEDERATLAR (lat. foederati, foedus — 
ittifaq, müqavilə sözündən) – 1) Qədim 
Romada ilk dövrdə Roma ilə ittifaqda 
olan icmalar, Sonradan “F.” termini Roma 
imperiyası hüdudlarında xidmət edən və 
sərhədləri qoruyan barbar qruplarına da şa- 
mil olunurdu. Xidmət müqabilində F.-a: 
maaş verilir və məskunlaşmaq üçün sərhəd- 
yanı ərazilərdə yer ayrılırdı. F.-ın xidmətin- 
dən 2 əsrdən etibarən daha çox istifadə 
olunmağa başlamış, 4-5 əsrlərdə geniş vü- 

sət almışdı. 

2) Fransada Böyük Fransa inqila- 
bını qorumaq üçün yaradılmış könüllülər. 
dən ibarət birləşmələrin (federasiyaların) 
üzvləri. Bu məqsədlə onlar əyalətlərdən Pa-: 
risə yollanırdılar. Marsel F.-ı daha çox məş- 
hur idilər. Onlar Parisə inqilabi himni - 
“Marselyeza”nı gətirmişdilər. 1815 ildə 
"Yüz gün” dövründə xarici müdaxiləyə mü- 
qavimət göstərmək və Burbonlar monarxi- 

romanlarının, “İlk sevi 1 
“Qəribə yay” (1947-48), “Tonqal” ( 
1-2, 1961-65) trilogiyasının müəllifidir. 
Eləcə də “Hisslərin imtahanı” (|| 
pyesinin, “Bir neçə yaşayış məni 
(1943) və “Leninqradla görüş” (1944) 
oçerk və hekayə silsilələrinin müəllifidir, 

azıçı, incəsənət, zaman” (1957, tək- 
milləşdirilmiş nəşrləri 1961, 1973) kitabı, 
“Qorki bizim aramızdadır” (1941-68) 
adlı xatirə əsəri var. Əsərləri bir çox 
xarici dilə, o cümlədən Azərb. dilinə 
tərcümə edilmiş, ekranlaşdırılmışdır. 
SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin 
birinci katibi (1959-71) və sədri (1971- 
77),SSRİ Ali Sovetinin deputatı (6-9-cu 
çağırış) olmuşdur. 

inz-m. - inzibati mərkəz(i) 
isp. - ispanca 

müq. = müqəddəs (ad yanında) 
nəql. - nəqliyyat(ı) 
ов - orkestii) 
Özb, - Özbəkistan: 
prof, - professor 
теј, - reğissor 
гар, - respublikafsi) 
ren- rayon 
Tus, = rusca. 
s-d, - sosial-demokrat 
sah. - sahəsi 
səh. - səhifə 

Tat. - Tatarıstan 
Temp-r - temperatur: 
təqr. = təqribən 
tərc, – tərcüməsi, tərcümə edəni 
(biblioqrafiyada) 
ul.- trilyon 
Tür. - Türkmənistan 
türk. - türkcə 
Ukr, - Ukrayna 
un-t - universitet 

uz. = uzunluq(ğu) 
vəs, - vəsair(ə) 
vəb. - və başqaları 
vil. - vilayət()) 

ya - уаптада(ы) (ad yanında) 
yün, - yunanca 
2-4 - тахоф. 
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4-sınt = amper-saat 
ал, -astronomik vahid: 
h-bel 
Be - bome 
Bk-- bekkerel 
C- çonl 
*С – dərəxə Selsi 
48 = desibel 
dəq - dəqiqə 
də - detimetr 
aliyrldaq = 1 dəq.sdə dövrlərin sayı. 
di - dioptri 
eV - elektromolt 
/-faiz 

F- farad 
ја – hektar: 
1- hektolitr 
mhenri 
= her 

km - kilometr: 
kmol- kilomol: 
КИ - kiloyatt: 
KkVt-saat - kilovat-saat 

ven 
qeekr - qram-ekvivalent 
Q1.- qas 
1-litr 
ik - lüks 
İm- lümen 



AAXHT - Asiya və Afrika Xalqlarının 
Həmrəylik Təşkilatı 

ААК -Ali Attestasiya Komissiyası 
AB-- Avropa Birliyi 
ABİ - Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 
ABŞ - Amerika Birləşmiş Ştatları 
ABT- Afrika Birliyi Təşkilatı 
ADAU - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
ADİU - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
ADNA - Azərbaycan Döylət Neft Akademiyası. 
ADNSU - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Univeniiteti 
ADPU - Azərbaycan Dövlət Psdaqoği Universiteti 
ADMİU - Azərbaycan Döylət Mədəniyyət və: 

İncəsənət Universiteti 
АОТ – Amerika Dövlətləri Təşkilatı 
ADU - Azərbaycan Dillər Universiteti 
AEBA - Alom Eneris üzrə Beynəlxalq Agentlik 
AES - atom elektrik ата 
AFFA - Azərbaycan Futbol Federasiyaları 

Assosiasiyası 
AFR – Almaniya Federativ Respublikası 
AHİK yean Həmkarlar İttifaqları 

Коми 
АНМ - analoq hesablama maşını 
AXC - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Aİ — Ayropa İltifaqı 
AİB - Avronu İqtisadi Birliyi 
AlƏT - Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
AİS - avtomatlaşdırılmış mə sistemi 
AİZ li zonalar 
AB-A: nalistlər Birliyi 
AKP an Kommunist Partiyası. 
AK(b)P - Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) 

Н 
AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Aka 

AMİU - Az: 

Universiteti 
AMK - Azərbaycan Milli Kitabxanası 
ANTM - Avropa Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi 
AP - Avropa Parlamenti 

"miyası 
san Memarlıq vəli 

ARA - Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası 
ARDNŞ aycan Respublikası Dövlət 

Neft 
ARİ -A: Rəssamlar İttifaqı 
ASC - ас̧ cəmiyyəti 
ASEAN - Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri 

Assosiasiyası 
ASİB - Asiya-Sakit okcan İqtisadi Birliyi 
ASK - aqrosənaye kompleksi 
AŞ - Avropa Şurası 
AŞPA - Avropa Şurasının Parlament 

Assambleyası 
ATƏM - Avropada Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Müşavirəsi 
ATƏT - Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 

Təşkilatı 
ATC - Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti 
ATS - avtomat telefon stansiyası 
ATU - Azərbaycan Tibb Universiteti 
AYB - Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 
Azərb, SSR.- Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikası: 
AzətTAc.- Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi 
AZTU - Azərbaycın Texniki Univeniteti 
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BƏB - Beynəlxalq Əmək Bölgüsü 
BƏƏ - Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
BƏT - Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 

BDU - Bakı Dövlət Universiteti 
BİTB - Beynəlxalq İqtisadi Tərəfdaşlıq Bankt 
BMA - Bakı Musiqi Akademiyası 
BMT - Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. 
BOK - Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 
BSU - Bakı Slavyan Universiteti 
BTC - Baki-Tbilisi--Ceyhan 
BVF - Beynəlxalq Valyuta Fondu 
Sİ.- Beynəlxalq Vahidlər Sistemi 
BYİB - Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf” 

Bünki 
CAR - Cənubi Afrika Respublikası 
СМ – cinayət məcəlləsi 
CPM - cinayət-prosessual məcəlləsi: 
С̧ХК Çin Xalq Respublikası 
DNT - dezoksiribonuklcin turşusu 
DRES - dövlət rayon elektrik stansiyası: 
FA - Elmlər Akademiyası. 
EHM - elektron hesablama maşını 
EİB - elm-istehsalat birliyi: 
ЕК0 – clektrokardioqram 
EKOSOS - BMT-nin İqtisadi 
ЕӦХ - elektrik ötürmə xətti 

ETİ - elmi tədqiqat institutu 
ETLİ - elmi tədqiqat layihə institutu 
ETT - elmi-texniki tərəqqi: 
ETTKİ - elmi tədqiqatlar və təxrübə-konstruktor: 

işlənilmələri 
EŞC - elektron-şüa cihazı 
ƏDL - Ərəb Dövlətləri Liqası 
ƏDV - əlavə dəyər vergisi 
ƏXDR - Əkəzair Xalq Demokratik Respublikası 
FAO – BMT-nin Ərzuq və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatı 
FİDE - Beynəlxalq Şahmat Federasiya 

FİFA – Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları 
Federasiyası. 

FTB - Federal Təhqiqat Bürosu 
HDD - hərbi-dəniz donanması 
HDQ - hərbi-dəniz qüvvələri 
HHQ – hərbi-hava qüvvələri 
HHM - hava hücumundan müdafiə 
НМ – hesablama mərkəzi 
HSK - hərbi sənaye kompleksi 
ХКВ – xüsusi konstruktor bürosu 
İB - istehsalat birliyi 
İEM - istilik elektrik mərkəzi 
İES -- istilik elektrik stansiyası: 

İƏİT – İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 
İFE - iyirmi futa ekvivalent 
İV - immunçatışmazlığı virusu (insanda) 
İKT - İslam Konfransı Təşkilatı 
İQ - infraqırmızı 
İSESKO - İslam Ölkələrinin Təhsil, Elm və 

Mədəniyyət Təşkilatı 
ҜВ – konstruktor bürosu 
KXDR - Koreya Хаҝу Demokratik Respublikası 
KİV - kütləvi informasiya vasitələri 
QHT - qeyri-hökumət təşkilatları 
QİÇS - qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu: 
QİYŞ - Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası 
QSC - qapalı səhmdar cəmiyyəti 

Sosial Şurası: 

MADT - Mərkəzi Afrika Dövlətləri Təşkilatı = 
MAR - Mərkəzi Afrika Respublikası: 
MDB. - Müstəqil Dövlətlər Birliyi b 
MDBMİ - Moskva Dövlət Beynəlxalq 

Münasibətlər İnstitutu. 
MDU - Moskva Dövlət Universiteti 
MƏR - Misir Ərəb Respublikası 
MHD = milki hava donanması 
MİK - mərkəzi icraiyyə komitəsi 
МК = mərkəzi komitə 
MM- Milli Məclis 
MMC - məhdud məsuliyyətli cəmiyyət 
MMS – maşın-meliorasiya stansiyası 
MOK - Milli Olimpiya Komitəsi 
MR.- müxtar respublika. 
MSİ - Mərkəzi Statistika İdarəsi 
MTS - maşın-traktor stansiyası 

MV- muxtar vilayət 
NASA - Kosmik Fəzanın Tədqiqi və 

AAeronavtika üzrə Milli İdarə: 
NATO - Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı 
NQÇİ - neft-qazçıxarma idarəsi 
OPEK - Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatı 
REA - Rusiya Elmlər Akademiyası: 
RF – Rusiya Federasiyası. 
RHM - rəqəmli hesablama maşını 
RLS - radiolokasiya stansiyası 
RNT - ribonuklein turşusu 
RSFSR – Rusiya Sovet Federativ Sosialist Res- 

publikası. 
SAARK - Cənubi Asiya Regional Əməkdaşlıq 

Assosiasiyası 
SAM - səthi aktiv maddələr 
SC - səhmdar cəmiyyəti 
SEATO - Cənub-Şərqi Asiya Müqaviləsi Təşkilatı 
SES -- su elektrik stansiyası: 
Sov, İKP - Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 
SSRİ – Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı 
TRASEKA/TRACECA/ - Avropa, Qafqaz və 

Asiya Nəqliyyat Koridoru 
TTEMBİ - Təbiətin və Təbii Ehtiyatların 

Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaq 
TV - televiziya 
UA - uçuş aparatı 
UB - ultrabənövşəyi 
UEFA - Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı 
UNO - uçan naməlum obyekt 
US - ültrasəs 
UQD - iltraqısa dalğalar 
UYT-- ultrayüksək tezlik 
ÜDM - ümumi daxili məhsul 
ÜKTEA - Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmlər 

Akademiyası 
ÜMM - ümumi milli məhsul 
ОҜ̆М – ümumi regional məhsul 
ÜST - Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
ÜTT - Ümumdünya Tearət Təşkilatı 
YSP - Yerin süni peyki 
YUNESKO - BMT-nin Maarif, Elm və 

Mədəniyyət Komissiyası 
YUNİSEF - BMT-nin Uşaqlara Beynəlxalq 

Yardım Fondu 
YVH - yolverilən hədd 
VDR - Vyetnam Demokratik Respublikası: 

o Ы лл 
| ә Əhalisi 500 000-dən 1 000 000-а qədər 
ә Əhalisi 100 000-dən 500 000-ə qədər: 
“ Əhalisi 100 000-ə qədər 

BAKI Dövlət paytaxtları 

Nyu"York Digər yaşayış məntəqələri 

SƏRHƏDLƏR 
—  Dövətlərin 

Diyarların 

Rayon və vilayətlərin 

Ыл Respublikası və KXDR arasında demarsasiya xat 

ə Qütb dairələrinin sərhədi: 

RABİTƏ YOLLARI VƏ MƏNTƏQƏLƏRİ 
Dəmir yollan 

— — Avtomobil yollan 

— – Dəniz yolları 

cd441. Göəmiçiliyə yararlı kanallar 

1 Dəniz portları 

adanı 
EDİLMİŞ İXTİSARLAR 

(ad yanında) 

3.- adası d.- dağı sils. - sisiləsi 
a-n- абаап 0-1 – dağları şəl.- şəlaləsi 
arx. arxipelaqı g.- gölü vik..- vulkanı 
b-nu - bumu körf, - körfəzi у-а - yarımadası 

AME Yənirətəsiynəki ƏSAS ŞƏRTİ İŞARƏLƏR 

Çaylar və şəhlələr: 

1=—— Quruyan çaylar: 

——= Quru çay yatağı, 

ИЛӘ Şer gülər 

TR Gölər 

(00), Quruyan göllər 
С=ә Horizontallar 

"4620 Dəniz səviyyəsindən yüksəklik göstəriciləri: 

тв Dərinlik göstəriciləri 

Qafqaz Oroqrafik adlar 

PAMPA Coğrafi vilayətlərin adları 

ж Fəaliyyətdə olan vulkanlar 
Materik buzlaqlar 

illi Şoranlidlar 
Qumlüqlar: 

— Üzən buzların qış sərhədi 

= | cərəyanlar 

= soyuq cərəyanlar 

Qeyd: xəritələrin legendasında verilmiş şəri işarələr burada göstərilmir. 

XƏRİTƏLƏRİN SİYAHISI 

Feitreya, fiziki xəritə 
Yrmənistan, fiziki xəritə 
Estoniya, fiziki xəritə 
Əfqanıstın, fizik xəritə 
Əkəzair, fiziki xəritə 

a 

азж 
g 
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İNFORMASİYA, TƏRCÜMƏ VƏ ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏR masında respublikanın apancı alimləri, mədəniyyət və incəsənət 
ŞÖBƏSİ xadimləri yaxından iştirak etmişlər, 
Şöbə müdiri – Z.Ə.Baxşiyeva: şöbə müdirinin müavini L.Ə.Qəmbə- 
rova, böyük elmi redaktor - H.Y.Nəbiyeva, elmi redaktor = 
K.Y.Qasımova: mütəxəssis – Z.A.Zaytseva. 

KİTABXANA 
Kitabxana müdiri - L.Ş.Abbasova böyük elmi redaktor - R.D.Yu-. 
sifova, elmi redakfor - A.E.Abbasova, 

Redaksiya müdiri - R.T.Hacıyev: böyük elmi redaktorlar = İNZİBATİ-TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ 
Е.Х.Кәптоу, Ü.Z.Qasımova. Şöbə müdiri = Z.Ə.Mustafayev: şöbə müdirinin müavini P.F.Adı- 

gözəlova, 
“TƏHSİL, MƏTBUAT, TELEVİZİYA, İNTERNET, TURİZM 
VƏ İDMAN” ELMİ REDAKSİYASI 
Redaksiya müdiri - S.M.Mehrəliyeva: redaksiya müdirinin müavini | AH.Xəlil, böyük elmi redaktorlar — 1.А.Әһтләдоуа, E.A.Rəsulov, 

Bədii və texniki tərtibat qrupu: | 
А.Ә.Биһапоу, М.В.Огисоу, 

598, 
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